
Úkoly do 10. května   

Vážení rodiče, milé děti, 

posílám vám další úkoly. Úkoly byste měli vypracovat do 10. května. Znovu připomínám, že pokud si 

nebudete s něčím vědět rady, můžete mne kdykoliv kontaktovat, tak jak to již někteří z vás udělali. 

Zadání úkolů můžete najít i na webových stránkách školy ve složce Samostudium  – 1.C.  Dále bych vás 

chtěla požádat, abyste mi opět zpětně napsali buď na můj mail nebo přes mobilní telefon – sms , nebo  

whatsapp, že jste tuto zprávu četli. (chloupkova.romana@seznam.cz;  tel. 737 325 277) 

Úkoly dávám do 10. května, ale vynechávám soboty, neděle a dva státní svátky, abyste si, vy i děti, trochu 

odpočinuli. 

MATEMATIKA 3. DÍL + PÍSANKA 4 + PÍSMENA !!!! 

Připomínám, že jsem vám do šatních skříněk dala nový pracovní sešit – Matematika 3. díl, Písanku 4. díl a 

písmenka na rozstřihání. S písmenky můžete pracovat, ale nemusíte, je to na vás.  

Sešity si můžete ve škole vyzvednout v době úředních hodin tj. Pondělí a středa v době 9,00 – 14.00. 

V této době je škola pro veřejnost otevřená. Pro otevření hlavních vchodových dveří použijte čip vašich 

dětí, nemusíte se hlásit v kanceláři školy.  Pokud by byl problém s čipem, nebo jste si ho s sebou nevzali, 

zazvoňte na kancelář školy, otevřou vám. V kanceláři se hlásit nemusíte.  Zároveň bych vás chtěla 

požádat o vložení Matematiky 2. díl a Písanky 3 (pokud jste ji již dokončili) do šatních skříněk. Vyzvednu si 

je, ale pakliže jste už pro nové sešity byli, tak to počká, až se s dětmi zase sejdeme. Odevzdají mi sešity 

potom. Nespěchá to. 

O návratu dětí do školy (pravděpodobně 25. května) vás budu informovat včas, až budu vědět bližší 

informace. O klasifikaci na konci školního roku nemusíte mít obavy. Vážím si práce dětí mimo školní třídu, 

a uvědomuji si, že je to náročné nejen pro vás, rodiče, ale i pro děti. Učivo druhé třídy není příliš náročné, 

tak nemám obavy, že bychom vše nedohnali. 

Připomínám také stránky, na kterých je možné procvičovat učivo. Některé odkazy můžete nalézt také na 

webových stránkách naší školy. 

www.matyskova-matematika.cz  

www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html 

Úkoly z učebnic: 

Slabikář: str. 75 – 81 (pokud jsou v sešitě úkoly - nakresli… atd. – můžete je vynechat) 

Pracovní sešit – str. 44 –  46 

Písanka – str. 34 – 40 (dokončení) 

Matematika: nový PS Matematika 3 str. 3 - 10 

Pokud máte možnost  sledujte výuku prostřednictvím internetu na stránkách, které jsem uvedla výše.  

Prvouka: str. 54, 55, 57 (stranu 56 vynechte) 

Romana Chloupková 
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