
NADŘAZENÉ PODŘAZENÉ SOUŘADNÉ
nábytek stůl židle, skříň, police

ovoce jablko banán, jahoda, švestka

barvy zelená černá, bílá, modrá

zelenina celer mrkev, paprika, květák

stromy javor buk, lípa, jírovec

 

•   Abeceda: A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž 

•   Samohlásky: krátké – A, E, I, O U, Y                                 dlouhé – Á, É, Í, Ó, Ú, Ů, Ý 

•   Souhlásky:    tvrdé - HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY           měkké - ŽI, ŠI, ČI, ŘI, CI, JI, DI, TI, NI 

•   Ú píšeme na začátku slova a Ů píšeme uprostřed nebo na konci slova 

 

DRUHY VĚT 

• Oznamovací – něco oznamujeme nebo vypravujeme. Za větou píšeme tečku. Hlas na konci klesá. 

Např.: Maminka vaří oběd. 

• Tázací – na něco se ptáme (jsou to otázky). Píšeme za nimi otazník (?). Např. Kolik je hodin? 

• Rozkazovací – něco někomu rozkazujeme. Píšeme za nimi vykřičník (!). Např. Stůj! 

• Přací – vyjadřujeme nějaká přání. Píšeme za nimi tečku nebo vykřičník. Věty začínají slovy ať, kéž... 

 

SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ A SOUŘADNÁ 

 

 

 

 

 

 

SLOVA PROTIKLADNÁ = slova opačného významu 

bohatý x chudý   zimní x letní   malý x velký 

dlouhý x krátký   první x poslední  zavřený x otevřený 

vysoký x nízký   blízký x daleký  den x noc 

  

Děkuji, Mgr. Martina Turčeková

Týdenní plán 2. třída
25. - 29.5.2020

Nadále si opakujte vše, co jsme se doposud naučili (ve všech předmětech).

NEJPOZDĚJI DO KONCE TÝDNE - 5. ČERVNA 2020!

Potřebuji, abyste všichni přinesli své hotové pracovní listy do školy

ČESKÝ JAZYK



• v některých slovech jsou souhlásky, které jinak píšeme i vyslovujeme

• abychom to poznali, musíme si slovo říct v jiném tvaru, jak jsem vám to už párkrát vysvětlovala

• např.: tvaroh (slyšíme "tvaro ch ", ale píšeme h )  - řekneme si bez tvarohu (a ne tvarochu)

                 věž (slyšíme "vě š ", ale píšeme ž ) - řekneme si bez věže (a ne bez věšě)

                 páv (slyšíme "pá f ", ale píšeme v ) - řekneme si bez páva (a ne bez páfa)

PSANÍ SOUHLÁSEK uprostřed a na konci slov 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENÍ ZE 7. TÝDNE, KTERÉ JSTE MĚLI ZA ÚKOL UDĚLAT A DONÉST DO ŠKOLY! 

 

DONÉST DO ŠKOLY DO PÁTKU 5.6.! 

Cvičení 1   Napiš ke slovům slovo nadřazené (např. jahoda, banán, hruška - ovoce)

  kočka, pes, morče - __________________________________                    

  kuchař, učitel, řidič - __________________________________

  šedá, červená, zelená - ________________________________

  matematika, český jazyk, prvouka - _________________________________

  čáp, vlaštovka, holub - __________________________________

Cvičení 2   K nadřazeným slovům napiš alespoň dvě slova podřazená ( např. barvy - černá, bílá)

  zelenina - _____________________________________________

  jarní květiny- ____________________________________________

  lesní zvířata - _____________________________________________

  měsíce v roce - ___________________________________________

  geometrické tvary - _______________________________________



 

 

 

Připomínám úkol ze 2. týdne: 

 

! KDO TENTO ÚKOL ZE DRUHÉHO TÝDNE NEPŘINESL, DONESE HO DO PÁTKU 5.6.! 

 

Rýsuj zde: 

  

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do sta, v pracovních listech jste dostali dostatek příkladů na procvičení

 • Geometrické tvary 

 • Geometrická tělesa

 • Čáry

 1. Zkus do sešitu nakreslit rovnou čáru bez pomocí pravítka.

 2. Narýsuj s pravítkem rovnou čáru.

 3. Narýsuj podle pravítka čáru dlouhou 5cm.

 4. Podaří se ti narýsovat také čáru dlouhou 6cm a 5mm? :)

M DÚ č.1.: 



 

• Měsíce v roce – leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec 

• Roční období – jaro (březen, duben, květen) 

léto (červen, červenec, srpen) 

podzim (září, říjen, listopad) 

zima (prosinec, leden, únor) 

• Dny v týdnu – pracovní dny (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek) 

víkend (sobota, neděle) 

 

• Minulost je to, co jsme dělali třeba před rokem nebo bylo dávno (např. pravěk), současnost je doba, kterou 

prožíváme teď a budoucnost je doba, která teprve nastane (např. rok 2030) 

 

 

 

 

 

                    minulost    současnost        budoucnost 

• Česká republika je naše vlast, mateřským jazykem je čeština; hlavním městem je Praha, kde sídlí vláda a náš 

prezident Miloš Zeman; ČR má své státní symboly (vlajka, znak a hymna) 

 

• Jaro – začíná být tepleji, rozkvétají jarní květiny (sněženky, bledule, fialka), na stromech se objevují listy a 

květy (třešeň, meruňka, broskvoň), na zahradě vyrůstá zelenina a přilétávají stěhovaví ptáci (čápi, vlaštovky) 

PRVOUKA


