
ČESKÝ JAZYK

 Procvičuj si na těchto stránkách online https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

                                                                          www.onlinecviceni.cz

                                                                          https://www.skolasnadhledem.cz/

Učebnice

 str. 110 cv. 13 vymysli k obrázkům a napiš do sešitu procvičování: podstatná jména a slovesa.

Napiš podle obrázků do sešitu vyprávění o Danově odpoledni. Alespoň 5 vět (použij i souvětí). 

Pošli prosím na mail.

 str. 110 cv. 14 vypracuj do sešitu procvičování.

 str. 111 cv. 16 práce s     textem  : 6. – 11. žlutý úkol vypracuj do sešitu procvičování

                                                 (větný celek = věta)

 str. 111 cv. 17 napiš jako diktát, podtrhni v něm všechna podstatná jména a slovesa. 

Pošli prosím na mail. Děkuji.

 str. 112 cv. 1 práce s     textem   – pozorně si text přečti a odpověz ústně na otázky pod ním.

 str. 113 – podle obrázku vyprávěj, kde jsou jednotliví živočichové. Používej předložky.

 str. 113 cv. 3 – napiš do sešitu procvičování

                      - rozděl slova do třech sloupečků (3 skupiny)

                      - rozděl je na slovní druhy (podstatná jména, předložky, OSTATNÍ - VLASTNOST)

                      - přídavná jména ještě nemáme (do tohoto sloupečku napíšeme ta, co zbyla)

 str. 113 cv. 4 do sešitu procvičování rozděl předložky na slabičné (pokud je tam samohláska) a 

                      neslabičné (neobsahují žádnou samohlásku)

Pracovní sešit + písanka 3

 PS str. 32, 33

 písanka str. 20 - 22

Sami si podle klíče zkontrolujte PS a opravte barevnou pastelkou. (řešení je na škole online-úkoly-příloha)

ČTENÍ: Posílejte prosím, na jaké straně čtete. Zapsaný čtenářský deník ofoťte a pošlete. Děkuji.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky
https://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/


MATEMATIKA

 každý den si sám do bloku nebo cvičného sešitu vymysli a vypočítej alespoň dva příklady na:
o malou násobilku

o sčítání a odčítání do 100

o alespoň jednu řadu násobků 2-9

 Procvičuj si na těchto stránkách online  -  https://www.matika.in/cs/#2

Učebnice

 str. 51 - 54 pracujte sami (str. 52 pošlete prosím na mail. Děkuji.)

 pokud budete chtít poradit s nějakým cvičením, napište. Ráda pomůžu.

úkol 51/8 - podobný úkol jsme už dělali, znázorněte si na barevných kostkách

    -postavím si první plán stavby (modrá kostka, vedle ní červená, za modrou dvě červené

                 na sobě, za nimi jedna modrá, vedle modré žlutá)

                -přesunu vždy jen jednu kostku, zapíšu, pak opět přesunu jednu kostku a dostanu tím stavbu, 

                 která je v učebnici

úkol 51/10 – kolik řešení má had?

úkol 51/11 – do čtvercové sítě zakreslujte podle pravítka

úkol 51/12 – vyberte si jeden náš školní den a napište podobně jako na str. 50

Zde je náš časový rozvrh: 1. 8:00 – 8:45

                                          2. 8:55 – 9:40

                                          3. 9:55 – 10:40

                                          4. 10:50 – 11:35

úkol 52/5 – existuje více řešení

úkol 53/6 – první pavučina = nejdříve umístíme NEJVĚTŠÍ ČÍSLO. Víte, kde bude? Bude to políčko, 

                                              od kterého žádná šipka nesměřuje. Směřují k němu všechny šipky, 

                                              musí být tedy největší.

                -druhá pavučina = nejdříve umístíme NEJMENŠÍ ČÍSLO. Už dobře víme, kde bude.

úkol 53/8 – úlohu řešte pomocí obrázku kalendáře

               -zjistěte a ukažte si, co znamená první půlka měsíce a druhá půlka měsíce v kalendáři.

               -třetiny = 30 dní rozdělte na TŘI stejné části  ___ + ___ + ____ = 30 dní

               -pětina června = 30 dní rozdělte na PĚT stejných částí ___+___+___+___+___ = 30

               -šestina června = 30 dní rozdělte na ŠEST stejných částí ___+___+___+___+___+___ = 30

úkol 53/9 – máme tu pět stanovišť

                -vzdálenost si doplňte sami a pak je sčítejte

                -vzdálenosti mezi stanovišti by měly přibližně odpovídat skutečnosti (když známe 

                 vzdálenost z B do C)

https://www.matika.in/cs/#2


úkol 54/1 – první sčítací trojúhelník = musíte náhodně zvolit čísla __ + __ = 11 tak, aby dolní číslo

                                                           vyšlo 23. (metoda pokus-omyl)

               -druhý sčítací trojúhelník = __ + __ = 30, nejprve zvolte jedno zelené číslo a dopočítejte

                                                          až dolů, zkuste, jestli se zelená čísla rovnají 30 (opět pokus-omyl)

úkol 54/2 – kolik má tento had řešení? Zkuste najít všechna.

úkol 54/3 – kolik řešení má tento úkol?

úkol 54/4 – první pavučina  - nejdříve doplňte dolní prostřední číslo. Určitě už víte jaké a znáte hodnotu

                                              žluté šipky

                                            -teď musíte experimentovat a šikovně zjistit tři horní čísla (podle těch

                                             dolních) – součet tří horních čísel je 15.

                -druhá pavučina – stejným způsobem

úkol 54/5 - můžete se pokusit počítat úsporně

                -pro výsledek každého dalšího řádku využijeme řádek předchozí (viz klíč)

Sami si podle klíče zkontrolujte a opravte barevnou pastelkou. (řešení je na škole online-úkoly-příloha)

  

PRVOUKA

Učebnice

 str. 64 - 65 přečtěte si o vodě v domácnosti. 

 Pokuste se odpovědět na otázky dole - zelený pruh. 

 Opakuj si   probrané učivo ze sešitu a učebnice

 https://edu.ceskatelevize.cz/  

https://edu.ceskatelevize.cz/

