
                                               2.A___________________ 

                                               Úkoly od 23. března na celý týden 

 

Český jazyk 

 

Jak už dobře víš, ve slabikách bě,pě,vě,mě se píše jen háček nad e, žádné j nebo n. 

Vymysli 3 slova, kde je bě, 

                    3 slova, kde je pě, 

                    3 slova, kde je vě,                     

                    3 slova, kde je mě             a  napiš je na papír! 

Vypracuj v pracovním sešitě str.20 

 

 

NOVÉ: Osoby, zvířata a věci jsou podstatná jména. 

Najdi v této větě podstatná jména: „Maminka vaří polévku a pejsek běhá okolo.“ 

Ano, správně. Je to maminka, polévku a pejsek. Maminka je název osoby, polévka je věc a pejsek je 

název zvířete. 

 

Vypracuj v pracovním sešitě str.24- nezapomeň: PODSTATNÁ JMÉNA JSOU názvy OSOB(tatínek, syn, 

 loupežník), ZVÍŘAT(čáp) a VĚCÍ(tužka, sešit) 

 

V písance napiš stranu 9 a 10 

 

 

Pracovní činnosti 

Ukliď si aktovku, srovnej si věci, ořezej si tužky a pastelky! 

 



ČTENÍ 

Přečti a nauč se zpaměti tuto básničku a nakresli obrázek 

 

 

STAČÍ NAUČIT KOUSEK. 



MATEMATIKA 

Počítej zpaměti: 

68+10=           20+34=       25+40=        31+23=        48+30=       32+41=     50+15= 

72-20=          56-30=       31-10=        63-21=          100-20=       86-30=      75-23=    

9+6=             8+4=           8+7=         7+6=             4+7=           9+8=         6+5=       8+8= 

Nové: 

Když   9+5=14 , tak 19+5=24  ,  29+5=34,   39+5=44,   49+5=54…… 

Zkus vypočítat:  29+6=       39+7=     48+4=     56+6=    

Ano, je to   35,  46,  54,  62.     SUPER! 

A teď určitě zvládneš vypočítat příklady na str. 13, 14 a 15   

 

 

PRVOUKA 

Kteří ptáci se na jaře vracejí z teplých krajin?-vyber 

 

vrabec     čáp     sýkorka    špaček    vlaštovka    kos      vrána     kukačka      skřivan    vrána 

(ano,je to čáp,špaček,vlaštovka, skřivan) 

 

Spoj obrázek jarní květiny se správným názvem( ústně) 

 

narcis          sněženka      fialka      petrklíč     sedmikráska      pampeliška     bledule 

              

          



Jaké je hlavní město České republiky?.................................. 

Jak se jmenuje město, ve kterém bydlíš?…………………………… 

Jak se říká mamince tvé maminky?............................................................................ 

Jak se říká jedním slovem mamince a tatínkovi?........................................................ 

Jak se říká jedním slovem tvým bratrům a sestrám? Jsou to tvoji…………………… 

 

Jak se jmenují části těla rostliny? 

 

 

 

Květ, stonek, listy, kořen 

Co  nepatří do jara? 

Vánoce      Velikonoce      padá listí      sněhulák     kvetou květiny      nosíme šály a rukavice 

 

koupeme se venku     přilétají ptáci z teplých krajin     pouštíme draka      padá sníh    

 

jezdíme na kole      rodí se mláďata      začíná škola     zrají jablka     kvetou stromy 

 

Nakresli jarní obrázek: 

 

 


