
Učivo 22. – 26. 3. 2021  

Milí druháci, vážení rodiče, 

tento týden nás čeká několik drobnějších změn. V pondělí na online hodinách společně s dětmi 
začneme pracovat na matematické soutěži Cvrček. Děti pak dokončí samy. V úterý bude online hodina 
pouze matematika. Ve skupině A a B bude učit pan učitel O. Štětka, skupina C již bude mít mne - 
důvodem je má návštěva u lékaře. Český jazyk děti vypracují samy. Přihlašovat se budou: skupina A 
v 8:00, skupina B v 9:30, skupina C v 11:00, jak jsou zvyklé. Kroužek ve 13:15 proběhne beze změny. 

Ve středu bude online hodina se mnou opět matematika, abychom se mohli společně s žáky věnovat 
násobilce.  

Vybereme společně bludiště do soutěže – vložím do týmu 2. třída odkaz na hlasování. 

Jsem ráda, že pro většinu z Vás nebyl velký problém přejít na odevzdávání úkolů v MS Teams. I nadále 
můžete však využívat i WhatsApp. V pátek Vám zašlu online dotazník ke zpětné vazbě využívání MS 
Teams a celkově distanční výuce. 

Pokud by potřeboval někdo s něčím pomoci, může se na mne samozřejmě vždy obrátit na kontaktech 

viz níže. 

Přeji všem krásný jarní týden 

 

Renata Kučerová 

e-mail: kucerova@zshyskov.cz, tel: 799 525 849 + WhatsApp 

 

Pondělí 22. 3. 2021  

TH + ČJ + M– společná on-line hodina – povídání o víkendu, čtení z čtenářských deníků, Matematický 

Cvrček 2021 – začneme na online hodině, děti pak dokončí samy – na jeho řešení budou mít 60 

minut. 

Pomůcky: čtenářský deník, malý sešit na matematiku, psací potřeby 

Minutovky 2 str. 4– dokončí, kdo nemá  

Minutovky  prosím poslat buď do Zadání Teams, nebo na WhatsApp, stranu ze sešitu matematiky 

s výsledky též odevzdat do Zadání, nebo  na WhatsApp 

 

HV 

Zopakujeme si novou písničku s Jarkem Nohavicou – Grónská píseň 

https://www.youtube.com/watch?v=Se2fAu5TiOM 

   

CUP SONG 

Dále vám posílám námět, který vybrala paní učitelka čtvrťáků. Moc se mi líbil, podívejte se sami a 

uvidíte. Znáte„cup song“? Jestli ne, pusť si toto video – nacvičíme ho pak i společně, ale sežeň si 

mailto:kucerova@zshyskov.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Se2fAu5TiOM


kelímek a trénuj teď sám/sama: https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI - nácvik 

doporučuji podle tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=GOgKxY7muwo T 

 

VPV – PRÁCE NA VLASTNÍ KNÍŽCE – vytvoř 2 listy do vlastní knihy – můžeš kreslit, psát, vlepovat… 

Jednotlivé listy si ukládej do fólie, sešijeme po návratu do školy a uděláme si výstavu BŘEZEN – MĚSÍC 

KNIHY.  

 

VPV –– Velká jarní detektivka - práce navíc 

Paní učitelka Kamešová pro vás vytvořila „velkou jarní detektivku“. Podrobnosti i pracovní list 

k vytištění bude v Zadání. Kdo by si nemohl pracovní list vytisknout, budou k dispozici ve skříňce 

před školou.  

Dokončený list odevzdávejte v Zadání v Teams, nebo na WhatsApp. 

 

Úterý 23. 3.   

ČJ – samostatná práce – Procvičování DĚ, TĚ, NĚ a BĚ, PĚ, VĚ 

PS: str. 17 cv. 6, 7 + str. 18 cv. 4 

 

Samostatně písanka str. 15 – (rozcvičíme ruce správně se posadíme, natočíme písanku), diktát si 

napíšeme na online hodině 

Písanku prosím odevzdat v Zadání v Teams, nebo poslat naWhatsApp 

 

M – společná on-line hodina – Násobilka – skupina A začíná v 8:00, skupina B začíná v 9:30, skupina C 

začíná v 11:00 

Pomůcky: pracovní sešit, penál, malý sešit M, sáček drobných věcí př. fazole, stejné kostičky, víčka, 

korálky…cca 30 kusů 

PS: str. 38 

Práce navíc 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka-2/pocitame.html 

 

TV 

Dobrý den žáci, 

Kvůli uzavření školy vám posílám úkoly na tento týden z tělesné výchovy. 
 
 

Běhání Kdo má možnost přeběhnout 5x zahradu 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka-2/pocitame.html


Trénování hodu míčkem Hod na cíl (trefit strom), driblování na místě 

Trénink skoků Do dálky z místa, do dálky s rozběhem, po jedné 
noze, přes švihadlo (100 přeskoků) 

Dřepy 10x bez výskoku, 10x s výskokem 

Panák 15x 

Procházka 20 minut 

Běh na místě 1 minuta 

Jízda na kole (v leže na zádech) 30 vteřin Nůžky nohama (v leže na zádech) 5x 

 

Děkuji za splnění úkolů 

S pozdravem Ondřej Štětka 

 

 

Středa 24. 3.   

M – společná on-line hodina – Násobení dvou 

Pomůcky: pracovní sešit, penál, malý sešit M, sáček drobných věcí př. fazole, stejné kostičky, víčka, 

korálky…cca 30 kusů 

PS: str. 39 

Práce navíc 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/prirazovani2.htm 

 

AJ  – společná on-line hodina s paní vychovatelkou V. Heregovou 

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, obálka s nastříhanými slovíčky z 5. lekce , penál + tabulka 

(destička) s fixem 

Učebnice str.  43 – Where is my sock?  Is it in the kitchen? (nahrávka 7), str. 44 (nahrávka 8), 

PS  str. 39 +  trénink psaní a čtení slovíček 

V týmu Angličtina 2 v Souborech – Výukové materiály budou vloženy nahrávky – v případě neúčasti 

na online výuce). 

 

ČJ  – slabika MĚ – vyslovujeme /mně/ 

PS: str. 19 

Prosím odevzdat v Zadání v Teams, nebo poslat na WhatsApp 

 

Práce navíc 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e - procvičování dle vlastního výběru 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/prirazovani2.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e


 

Čtvrtek 25. 3.   

ČJ – společná on-line hodina – procvičování DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, penál 

učebnice str. 74, pracovní sešit 20 

 

Písanka – samostatně - nezapomeň na rozcvičení, správné sezení a úchop pera – 

Str. 16 – Kdo se naučí i dle zadání básničku, může nahranou poslat do Zadání ,nebo na WhatsApp a 

dostane jedničku. 

Prosím odevzdat v Zadání Teams, nebo poslat na WhatsApp 

 

M – společná on-line hodina – Násobilka dvou 

Pomůcky: pracovní sešit, penál, malý sešit M, sáček drobných věcí př. fazole, stejné kostičky, víčka, 

korálky…cca 30 kusů 

PS: str. 40 

Práce navíc 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/najdi-vetrelce/pocitame.html 

 

 

PRV – PŘIŠLO JARO 

V týmu Prvouka 2 si nejprve v Souborech přečti str. 44 – z učebnice 

PS: str. 46 – zkontrolujete na online hodině v pátek 

 

Pátek 26. 3.   

ČJ – SLOH – popis oblíbeného zvířátka  

Pomůcky: sešit ČJ – Š, penál 

V Týmu Český jazyk budeš mít zadaný úkol ze slohu – přečti si zadání a vypracuj do sešitu ČJ – Š, vyfoť 

a odevzdej v Zadání MS Teams, nebo popros maminku, aby to poslala na WhatsApp 

 

M – společná on-line hodina – geometrie, násobilka dvou 

Pomůcky: pracovní sešit, minutovky 2, ořezaná tužka č. 3, pravítko, pero, malý čtverečkovaný sešit na 

geometrii 



- PS: str. 78,  41 

- Minutovky str. 5 – práce navíc 

 

Práce navíc 

https://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html - Sudoku dle vlastního výběru 

 

PRV – společná on-line hodina s paní vychovatelkou M. Kamešovou - Velikonoce 

Pomůcky: pracovní sešit, penál 

PS: str. 48 + kontrola str. 46 

 

SBĚR BATERIÍ 
Naše škola pořádá v rámci celostátního projektu Recyklohraní sběr starých baterií. Vysloužilé baterie 

můžete od 8. do 25. března odevzdávat do sběrné nádoby u školy.  Nejedná se o soutěž, proto nemusí 

být podepsané v sáčku. 

 

 

Sbíráme 
Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, 
hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.)  
Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie 
i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg.  
 

 

Nesbíráme 
Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie. 
Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem. 
Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků, kde např. pracují rodiče žáků(takové baterie nemají 
obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně). 
Plně nabité baterie a nové nepoužité baterie.  
Baterie těžší než 1 kg. 

 
 

ANO                     NE 

https://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html


   


