
ÚKOLY PRO 2. A 

Od 30. března na celý týden 

KDYBYS POTŘEBOVAL PORADIT, PIŠ hanka.pisecna@seznam.cz nebo fb: hana pisečná  

 

Český jazyk 

Ahoj, děti, už víte, že podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí.  

Najdi v textu podstatná jména: 

O Červené karkulce 

Byla jednou jedna hodná a roztomilá dívenka. Kdekdo ji měl rád, ale maminka a 

babička ji měly nejradši. Babička jí upletla červený čepeček, karkulku, a podle toho 

čepečku jí říkali Červená karkulka. Babička bydlela na samotě, v chaloupce za lesem. 

Nechtěla se stěhovat do vsi, v chaloupce za lesem si zvykla – a co by si bez ní byli v 

zimě počali zajíci, srnky a ptáčkové. Vždycky pro ně měla něco dobrého na zub nebo 

do zobáčku. Jednou v létě maminka napekla koláčů, odlila do láhve malinové šťávy a 

řekla Karkulce: „Babička u nás už měsíc nebyla. Dones jí to a vyřiď jí, ať se k nám brzy 

přijde podívat.“ Karkulka vzala košíček s koláči a malinovou šťávou a šla. Maminka za 

ní ještě volala: „Karkulko, nehoň se cestou za motýly, nekoupej si nožičky v potoce. 

Jdi rovnou, ať nezabloudíš.“ Karkulka kývala hlavou, že slyší, až se jí copánky házely po 

zádech. Dostala se za ves, přeběhla jednu mez, přeběhla druhou mez, a už před ní stál 

vysoký les. Karkulka šla a šla, travičkou, po mechu, a lidem na polích a skřivánkům 

nad polem už byla z doslechu. Došla k potůčku, byl parný den, Karkulka neodolala, 

položila košíček s koláči do trávy a zula se. Bosýma nohama se cachtala ve vodě, voda 

ji příjemně chladila, sluníčko uspávalo. Vtom se před ní na druhé straně potoka 

rozhrnulo křoví a z křoví vyšel vlk. 

 

Super. Ano, našli jste  názvy osob: dívenka, maminka, babička,… 

Názvy zvířat: zajíci, srnky, ptáčkové, motýli,vlk… 

Názvy věcí: čepeček, chaloupka, les, koláče,… 

 

 

mailto:hanka.pisecna@seznam.cz


Procvičuj: aspoň ústně 

Doplň  u – ú – ů:  

K__l,   __let,   am__let,   d__lek,   __tok,   v__ně,   hr__ška,   p__jdu,   st__j,   r__že,   

n__la, l__žko,   __pal,   __kázněný,   __dolí. 

 

Doplň: i,í – y,ý: 

Kde má Petř__k  bot__? Nejsou ve skř__n__   ani  v  kuch__n__. A v koš__ku na 

bačkor__   našel Petr jenom tkan__čky. Ať mu je pomůže naj__t   Divoch. Je to přece 

ch__tr__   pes. Divochu, kde mám bot__? Ale pes jen zavrt__   ocáskem. Tvář__   se, 

že n__c neví. A zat__m jedna bota lež__   za kn__hovnou a druhá je v květ__náč__. 

 

Nové učivo! 

To, co osoby, zvířata a věci dělají, jsou SLOVESA. 

Co dělá maminka? Vaří, pere, uklízí, zpívá. 

Co dělají zvířata,třeba vlk?  Řve, běží, spí, žere, vrčí. 

Co dělají věci, třeba voda? Studí, chladí, čistí, teče. 

Co dělá auto?_____________________________________________________________ 

Co dělá miminko?____________________________________________________________ 

 

Zkus vypracovat str.  25 A 26 v ČJ-pracovním sešitě 

 

PÍSANKA: 

V písance napiš, co dělá  tatínek  str.9.  

Na str. 10 jsou podstatná jména. Napiš. Vymysli, co dělá krejčí, kuchař,… 

Udělej také str. 24- hádanky. 

ČTENÍ: 

V čítance si přečti str. 74, 78 a 80- Hádanková pohádka 



Nauč se číst O Karkulce (minulý týden) nebo O Popelce! 

A zde je pohádka O Popelce-1. část

38_D1_popelka.pdf

 

Byla jedna vdova, měla tři dcery: dvě vlastní a jednu nevlastní. Těm svým dcerám přála, krásně je 

strojila, všechno jim dávala, nač si vzpomněly. Té nevlastní nepřála, ani jí najíst nedávala, jen ji do 

práce honila. Od úsvitu do večera musela pracovat, zato nesměla ani se sestrami za jedním stolem 

sedat, neměla než hrubou, režnou kytlici a lůžko si strojila pod pecí. Dobrého slova za celý den 

nedostala. Sestry si z ní tropily jen smích, jaká je ošklivá, celá zapopelená; říkaly jí Popelka. Když bylo 

Popelce šestnáct let, dorostla do krásy, ale macecha ji nikam nepouštěla mezi lidi, ani na přástky, ani 

k muzice, ba ani do kostela. A čím více krásněla, tím více se na ni macecha utrhovala. Popelka to 

všechno pokorně snášela, jen časně zrána, když chodila na trávu, zaběhla na hřbitov zalít matčin 

hrob, poplakat si a požalovat: „Ach mámo, mamičko, proč jste mě zde zanechala, proč jste mě raději, 

děcko malé, s sebou nevzala!“ Když naříkala, na lísce v hlavách hrobu sedal malý ptáček; měl pírka 

jako ze zlata, díval se na Popelku moudrýma očima, jako by jí rozuměl. Jednu neděli strojila se 

macecha s oběma dcerami na kázání do poutního kostela. Byla slavná pouť, procesí z celého kraje, 

sám princ té země měl se tam přijít podívat. Popelka už celé týdny předem musela maceše a sestrám 

vyšívat nové náramky, žehlit rukávce a šorce a ještě v neděli ráno co chvíli ji volaly, křičely, aby je 

pomáhala strojit. Když už byly všechny tři ustrojené, jen se pentlemi a hedvábem svítily, kázala 

macecha Popelce hlídat dům, celý dvůr poklidit a ještě měřici prosa na kaši obrat. Když odešly, 

obstarala Popelka celou domácnost. Byla smutná, jak tu měřici prosa obere. Ale sotva sedla ke stolu, 

kdosi klepe na okénko. Ohlédla se, vidí: ptáček se zlatými pírky ďobe zobáčkem do rámu. Otevřela 

okno, ptáček vletěl do světnice, upustil na stůl oříšek, promluvil lidským hlasem: „Nic se, má milá, o 

proso nestarej; rozloupni oříšek, co v něm najdeš, to je tvoje.“ Popelka rozloupla oříšek a na stole 

byly blankytné šaty hvězdičkové, s blankytnými střevíčky. Popelka se do nich ustrojila, ruce se jí třásly 

radostí; zhlédla se ve studni na dvoře, ani sebe sama nepoznala. A ptáček povídal: „Jdi teď do kostela, 

nic se neboj; jak řekneš: »Mlha za mnou, mlha přede mnou«, lidské oko tě nespatří, bez strachu se 

vrátíš domů.“ 

Matematika 

        Porovnej čísla (>,<,=):           Doplň číselnou řadu: 

32 38  27 72   48  __  50  51      

          51      15               88      78                        98  __  100 

20 70  90 40   63  __  65  66                                                                                     

50 50  19 91   29  __  31  32  



Počítej:                                              

21 + 70 =   38 + 3 =   51 – 30 =    

45 – 6 =                     23 – 5 =                         52 + 33 = 

56 + 30 =   79 + 4 =   43 – 20 =    

45 + 50 =   87 + 6 =   86 – 70 =    

24 + 60 =   69 + 6 =   75 – 30 =    

83 – 43 =                     32 – 4 =                        36 -  10 =  

 Slovní úloha: 

Ve džbánku byly 42 štětce. Paní učitelka rozdala 20 štětců dětem.  

    Kolik štětců zbylo ve džbánku? 

štětců ………… 

rozdala………..          Výpočet:______________________ 

zbylo ……?  Odpověď: ____________________________________ 

Vypočítej v M-pracovním sešitě str.15, 17, 19, 20 

 Prvouka 

Jaro začíná 21. března. Jarní měsíce jsou březen, duben, květen. Zopakuj si měsíce 

v roce!  Na jaře se vše probouzí. Roste nová tráva, stromy a keře začínají kvést, 

rostou první květiny. Rodí se mláďata.  

Jak se jmenuje mládě od kozy? 

Jak se jmenuje mládě od krávy? Od slepice? Od prasete? 
Hospodarska 

zvirata.ppt  



 



Nakresli jarní obrázek, třeba, co vidíš z okna, rozkvetlý žlutý keř(zlatý déšť)! 

Nezapomeň cvičit, kluci posilovat! Udělej si každý den 10 dřepů. 


