
2. ročník 

 
 

Výuka na období 25. 5. - 29. 5. 2020 

Pondělí 

Vítám školáky! 

 

Český jazyk- sloh 

Dnes si budeme opakovat: 

- písničku (uč. čj str. 81 Otec Abrahám, obměňujte slovesa), 

- pozdravy v uč. str.11, celá 

Básničku Řetízek si přečti několikrát potichu, nahlas recituj. 

Můžeš si namalovat obrázek, ze kterého bude poznat zdvořilost. 

 

Matematika 

Za nás. a dělení chválím: Toníka, Patrika,Viki, Kubíka, Kamču, Marťu, 
Sofinku, Járu, Tomáška, Máru a Helenku! 

Připomeň si číselnou řadu po dvou do 20, po třech do 30 a zpět, 

zapiš do sešitu násobky 2,3 (M1), 

opakuj si příklady násobení a dělení dvěmi a třemi, pomocí kartiček. 

Děti ve škole mohou používat svazečky špejlí, naznačovat různé příklady. 

PS str. 24 cv.1 opiš a vypočítej do sešitu 

PS str.26 cv. 5 opiš a vypočítej do sešitu první dva sloupečky -obě cv. si nech 
oznámkovat! 

opakuj ústně slovní úlohy na dělení a násobení (dle PS, nebo můžete tvořit) 

 

Český jazyk -čtení 

tiché čtení str. 102,103 

Převyprávěj příběh, pokud se ti nedaří, přečti ještě jednou nahlas. 

úkoly str.103 

 
 



 

Úterý 

 

Český jazyk 

Vyjmenuj tvrdé a měkké slabiky, abecedu a druhy vět, 

řekni nahlas a rychle všechny slovní druhy (počítej je na prstech) . 

uč. str. 77 -co jsou podstatná jména? 

-jak si na ně ukazujeme? 

uč. str. 80 -co jsou slovesa? 

-co nám říkají? 

uč. str. 80 cv. 2 ústně opakuj, ukazuj si na slovesa 

Do sešitu čj1 si napiš nadpis Podstatná jména a vypiš 6 slov, vynech řádek 

a napiš nadpis Slovesa, najdí a napiš 6 slov vše z uč. str. 80,81 

 

Matematika 

Připomeň si číselnou řadu po dvou do 20, po třech do30 a zpět, 

opakuj si příklady násobení a dělení dvěmi a třemi, pomocí kartiček. 

Nové učivo- násobení čtyřmi 

PS str. 27 cv. 1,2 

Využij na rychlé procvičování školákov, nebo jiný program na násobení a dělení. 

 

Prvouka 

Svět se mění 

uč. str. 45, PS str. 54 

 
 

 

 

 

 

 



Středa 

 

Český jazyk 

Řekni nahlas a rychle všechny slovní druhy (počítej je na prstech) , 

odpovídej na otázky : který sl. druh je -pátý, první, sedmý? 

Nové učivo: Předložky 

uč. str. 82 

82/1.e -do sešitu čj2 

Z novin, časopisu..... vyber a zakroužkuj 10 předložek (*můžeš jinou barvou označit i 

podstatná jména a slovesa) 

Pro bystré hlavičky! 

Nasřihej si čtverečky papíru a na každý z nich napiš jednu předložku. Seřaď si je pod sebe a 

pokus se dávat do různých tvarů vždy jedno podstatné jméno. 

 

Matematika 

Připrav si kartičky na násobení čtyř. 

Ústně procvičuj příklady na násobení dvou, tří, čtyř 

Používej kartičky , popř. I názorně špejle. 

PS str. 27 cv. 2 opakuj ústně 

cv. 3,4 doplň 

 

Český jazyk – čtení 

Čítanka – tiché čtení str. 104 

ústně vyhledej odpověď na otázky str.105 

Na youtube si najdi příběhy Boba a Bobka 

 
 

 

 

 

 

 



Čtvrtek 

 

Matematika 

Připomeň si násobky dvou, tří, čtyř, procvičuj příklady na násobení a dělení, 

PS 27 / 5 ústně, potom opiš a vypočítej do sešitu 10 příkladů M2 

Procvičuj na školákově 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 82 cv.2, každý sloupec přečti 2x 

PS str. 26 cv. 1 

* dobrovolně soutěž str.26 

 

Prvouka 

Opakuj si- Svět se mění 

uč. str. 45, PS str. 54 

Opakuj si úkoly na školákově 

 

Český jazyk – čtení 

Písanka str. 36 

čj. str. 82 ještě jednou si přečti Fík ve škole 

-vyprávěj jiné příběhy 

Na youtube si vyhledej Příběhy maxipsa Fíka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pátek 

 

Český jazyk 

-co jsou podstatná jména? 

-co jsou slovesa? 

-co jsou předložky? 

uč. str. 83 cv. 3 

do sešitu čj 2 str. 83 cv.4 (pouze buchty a chléb) 

 

Matematika – geometrie 

Na volný list nebo do velkého sešitu narýsuj přímku p, na přímce vyznač body A,B 

- narýsuj bod C, který neleží na přímce p 

-narýsuj úsečku KL o velikosti 4cm, 

-narýsuj libovolný trojúhelník XYZ . 

 

Český jazyk -čtení 

Připomeň si pohádku o které jsi dnes četl v čj. 

Poslechni si ji na youtube (Lotrando a Zubejda) 

 


