2.ročník
Týden od 16.3. 2020 do 22.3.2020
Český jazyk
Učivo:procvičení řazení slov podle abecedy- str.15 cv.2,5a/ na papír
věta,pořádek slov ve větě – uč.str.20 cv.3,4 na papír
druhy vět – uč. str.29 cv.3 vymýšlej k obrázku různé druhy vět a napiš na papír
Čtení: čítanka str.30,31

Matematika
Učivo:procvičování sčítání, odčítání dvojciferných čísel- např. MA str.1 cv.1,5,7
typy příkladů str.cv.1,3, str.3 cv.6 apod.
Procvičovat práci s pravítkem- bod,úsečka, přímka- MA str.5

Prvouka
Učivo: člověk ,tělo – str.26
vnitřní orgány – str.27
kostra

Týden od 23.3. 2020 do 29.3.2020
Český jazyk
Učivo: významy slov- str. 33
rozdělení slov- uč. str. 33.cv.2,4a/ - na papír
str.34 cv.5. ústně
pořádek slov v větě- uč.str.36 cv.2a/b/ na papír
procvičovat slova protikladná, souznačná, nadřazná,podřazená,souřadná uč. str.38-40
Čtení: čítanka str.138,139

Matematika
Učivo: sčítání a odčítání se závorkami – typ příkladů MA str.6.cv.8
určování pozice čísel v číselné řadě str.7 cv.6.
jednoduché slovní úlohy

Prvouka
Učivo:nemoc ,úraz, lékárnička
uč.str.29.,30.

Týden od 30.3. 2020 do 5.4.2020
Český jazyk
Učivo: slova citově zabarvená – str.42
slovo, slabika, hláska, písmeno- str.45
hláskovat slova ústně i na papír cv.1 str.47
doplnit slova str.47 cv.2 – na papír
samohlásky, souhlásky uč.str.48-52
procvičovat dle cvičení z učebnice
Čtení: čítanka str.142

Matematika
Učivo: sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100
Sčítání 25 + 8 = 25+5+3 =33 apod.
např.str. 6cv.2, str.7 cv.1
Odčítání 56 – 8 = 56 – 6 – 2 = 48 apod.
např. str.8 cv.4

Prvouka
Učivo: výživa , potraviny str.32
lidé a čas str. 34,35

Týden od 6.4. 2020 do 12.4.2020
Český jazyk
Učivo: slabikotvorné l,r,m – uč. str.53
procvičovat na psaní slov samohlásky,souhlásky a slabikotvorné souhlásky označit je symboly
psaní u,ú,ů – cv.7,8, str.55 na papír
ČTENÍ: čítanka str. 142

Matematika
Učivo: písemné sčítání, odčítání(pod sebou) s přechodem přes desítku v oboru do 100
procvičit na papír typy příkladů ze str. 9,10

Prvouka
Učivo: kalendářní rok – str.36-39
str. 40 nakreli obrázek jak si představuješ život v budoucnosti

