
Třída: 2.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Monika Nováková 

Zadání platí pro období: 14.10.-23.10.2020 

Kontaktní e-mail: Monika.Novakova@zsgvodnany.cz 

 

Vážení rodiče, 

předkládám zde zadání úkolů pro období od 14.10.-23.10.2020. Učivo jsem naplánovala po 

jednotlivých dnech. Plnění úkolů přizpůsobte svým časovým možnostem. Průběžně mi 

můžete posílat úkoly na kontrolu či ke konzultaci, jak jsme byli zvyklí na jaře.  

Děkuji za spolupráci 

M.Nováková 

 

ST  14.10.  

ČESKÝ JAZYK UČ s.24 nahoře přečíst článek, ústně cv.a,b,c,d 

-přečíst první poučku ve žlutém obdélníku pod otázkami 

ČESKÝ JAZYK PRAC.SEŠIT s.16/cv.2 

MATEMATIKA velká s.26  

MATEMATIKA malá s.21/c.2 

JSEM ČTENÁŘ s.10/cv.4 

ČÍTANKA s.18 přečíst 

PÍSANKA s.15 zbytek 

  

ČT  15.10. 

ČESKÝ JAZYK UČ s.24/cv.1 a,b,c + přečíst poučku ve žlutém obdélníku 

ČESKÝ JAZYK PRAC.SEŠIT s.16/cv.3 

MATEMATIKA velká s.27  

JSEM ČTENÁŘ s.10/cv.5 

ČÍTANKA s.19 přečíst básně 

PÍSANKA s.16 první 4 řádky 
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PÁ  16.10. 

ČESKÝ JAZYK UČ s.25/c.2 ústně, c.3 sestavuj věty a 3 z nich napiš do sešitu ČJ – D (domácí) 

MATEMATIKA velká s.28 

MATEMATIKA malá s.23/c.1 

JSEM ČTENÁŘ s.10/c.6 

ČÍTANKA s.20 přečíst 

PÍSANKA s.16 zbytek 

 

PO  19.10. 

ČESKÝ JAZYK UČ s.26/c.5 znaménka doplň pouze přes fólii (nepiš do učebnice) 

a/věty napiš do sešitu ČJ – Š 

s.26/cv.6 ústně 

MATEMATIKA velká s.29 

JSEM ČTENÁŘ s.11/c.7, c.8, c.9 

ČÍTANKA s.21 přečíst 

 

ÚT 20.10. 

ČESKÝ JAZYK UČ s.27/cv.1 + přečti si poučku ve žlutém obdélníku, c.2, c.3 vše ústně 

ČESKÝ JAZYK PRAC.SEŠIT s.17/c.1 a, b 

MATEMATIKA velká s.30 

MATEMATIKA malá s.23/c.2 

JSEM ČTENÁŘ s.11/c.10, c.11 

ČÍTANKA s.22 přečíst báseň, vyluštit rébusy – ústně 

PÍSANKA s.17 první 4 řádky 

 

ST  21.10. 

ČESKÝ JAZYK UČ s.28/c.5 vylušti čtyřsměrku přes fólii (nepiš do učebnice), c.6 znaménka (opět jen 

přes fólii) 



ČESKÝ JAZYK PRAC.SEŠIT s.17/c.2, c.3 

MATEMATIKA velká s.31 

JSEM ČTENÁŘ s.12 přečíst poučku v oranžovém obdélníku, c.1, c.2 

ČÍTANKA s.23 přečíst 

PÍSANKA s.18 zbytek 

 

ČT  22.10. 

ČESKÝ JAZYK UČ s.28/c.1 + přečti si poučku ve žlutém obdélníku, s.29/c.2 – dokonči věty a napiš je do 

sešitu ČJ-D 

ČESKÝ JAZYK PRAC.SEŠIT s. 18/c.1 a-d 

MATEMATIKA velká s.32 

JSEM ČTENÁŘ s.12/c.3, c.4 

 

PÁ  23.10. 

ČESKÝ JAZYK UČ s.29/c.3, c.4 a-d ústně 

ČESKÝ JAZYK PRAC.SEŠIT s.18/c.2, c.3 

MATEMATIKA velká s.33 

MATEMATIKA malá s.23/c.3 

JSEM ČTENÁŘ s.12/c.5 

ČÍTANKA s.24-25 přečíst 

PÍSANKA s.18 prvních 5 řádků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


