
2.TŘÍDA 

14.4. – 17.4.2020 

Český jazyk a český jazyk nápravný 

Slohové cvičení – vzkaz, sms 

Uč. s. 84 – Přečti nahlas dva vzkazy v oranžových rámečcích. Jeden je správně, jeden ne. Žlutý rámeček ti 
pomůže odhalit, který ze vzkazů je správně.  

Popros rodiče, aby ti půjčili telefon a napiš mi SMS, který vzkaz je správný. Zda ve cvičení 1 nebo ve cvičení 
2. 

Opakování slov se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. 

Uč. s. 88, cv. 3 – ústně 

Uč. s. 89, cv. 6 – písemně  

PS s. 18 

Písanka s. 20 – 21   

Čítanka s. 100 – 101 – Dočteš se zde o pranostice „Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl 
zmrznout.“ Pranostika je lidová průpovídka, hodně se týká především počasí. Zjistíš, kdy se slaví Hromnice, 
a co tato pranostika znamená? 

 

Matematika 

Nejdříve si pusť video, které jsem pro tebe připravila. Začni videem Příprava násobení 1, potom si nachystej 
učebnici na s. 35, pouzdro a pusť si video Příprava násobení 2. 

Uč. s. 35 – 37. 

Geometrie – jednotky délky 

Uč. s. 73 – zkus vymyslet, čím bys mohl/a změřit pero, sešit, stůl, svoji výšku apod. 

Ve cv.2 se dozvíš, čím se dříve měřilo a jak se tyto jednotky jmenovaly.  

Základní jednotkou délky je 1m = 1 metr. Podívej se na cvičení 4 a přečti si další jednotky délky. Zkus si 
zapamatovat jejich pojmenování. Jsou seřazena v tabulce od nejvetší po nejmenší.  

 

Prvouka 

Uč. s. 52-53. Přečti si nahlas o hospodářských zvířatech, která chováme pro užitek. Chováme je pro mléko, 
maso, kůži. Máme z nich tedy užitek. 

Vyber si jedno zvíře a řekni mi, jak se jmenuje samec, samice, mládě, proč ho chováme a čím se živí. 



Hudební výchova 

Můžeš si zazpívat se Svěrákem a Uhlířem veselou písničku. 

https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU 

Můžeš si vymýšlet svoje zvířátka podle sebe. 

 

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Hrátky s hlínou 

Tvoji rodiče teď mají hodně práce. Měl/a bys jim pomoci. Co si třeba uklidit ve svém pokoji, vynést 
odpadky, utřít nádobí? Zeptej se rodičů, s čím by potřebovali pomoci. Co by jim udělalo radost. Oni teď 
věnují hodně času tobě, je třeba se jim odměnit. 

Když budeš chtít, můžeš nakreslit hospodářské zvíře. Můžeš ho také třeba vymodelovat z plastelíny. 
Schovej si ho a ve škole se ním můžeš pochlubit spolužákům a spolužačkám.  

Tělesná výchova 

Jestli si chceš zkusit zacvičit jógu pro děti s  milou trenérkou, která má krásného pejska, pusť si toto video: 
https://www.youtube.com/watch?v=GqWObJsPFDA 

Pozor! Nepřepínej svoje síly. Vyzkoušej pouze to, co zvládneš.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU
https://www.youtube.com/watch?v=GqWObJsPFDA

