
 

  

• Vážení rodiče, milé děti,

   i tento týden se zaměříme hlavně na opakování toho, co už umíme. Během týdne byste měli dostat pracovní listy,

   které vám práci usnadní. Pracovní listy nevyhazujte, přineste potom do školy, děkuji.

Mgr. Martina Turčeková

  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

CVIČENÍ   k pracovním listům, které dostanete

1.   Zopakujte si slova opačného významu (světlo a tma)

2. Doplň i/í nebo y/ý - TVRDÉ: HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY a MĚKKÉ: ŽI, ŠI, ČI, ŘI, CI, JI, DI, TI, NI

1. den a noc, teplo a zima, začátek a konec, velký a malý, starý a mladý, pomalý a rychlý,

     veselý a smutný, prázdný a plný, hodný a zlý

2. rychlík, šípek, plameňáci, žirafa, hroši, motýli, temný, studeý, divadlo, rostliny, sudy,

     drahý, rýč, šíp, tyč

ODPOVĚDI KE KŘÍŽOVCE V PRACOVNÍM LISTU:  ostrava, květen, šest, l ípa, tma, prase, kanec, maminka, praha, savec, málo, sto

OPAKUJTE   Sčítání a odečítání do sta, v pracovních listech jste dostali dostatek příkladů na procvičení :)

Týdenní plán 2. třída
6. 4. - 10. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

OPAKOVÁNÍ 

ODPOVĚDI

MATEMATIKA

ČJ cvičení 3.:    Vytvoř ze slov věty oznamovací (.), tázací (?) a rozkazovací (!)

ČJ cvičení 4.:    Doplň správně do slov i/í nebo y/ý. Zapiš si slova do sešitu.

den a ____________________ velký a __________________ veselý a __________________

teplo a ___________________ starý a ___________________ prázdný a _________________

začátek a _________________ pomaý a __________________ hodný a ___________________



 

  

 • Rok má 12 měsíců (leden, únor, březen…)

 • Rok má 4 roční období (jaro, léto, podzim, zima), teď je duben, takže je jaro

 • Na jaře začíná být tepleji, rozkvétají jarní květiny (sněženky, bledule, fialka),

    na stromech se objevují listy a květy (třešeň, měruňka, broskvoň), na zahradě vyrůstá zelenina

    a přilétávají stěhovaví ptáci (čápi, vlaštovky).

CVIČENÍ   z pracovních listů

1.  Doplň názvy jarních květin

2.  Popiš části květiny                 a                  Přečti si obrázkový text

3.  Doplň maminku, tatínka a mláďátko

 1. sněženka, bledule, petrklíč, fialka, podběl, pampeliška

 2. květ, stonek, list, kořen

 3. kohout, slepice, kuře

     býk, kráva, tele

     beran, ovce, jehně

PRVOUKA

OPAKOVÁNÍ

ODPOVĚDI



 

Kdy jsou?  Tento rok slavíme Velikonoce 12. dubna

Symboly:  • Beránek - v křesťanství je beránek symbolem Ježíše Krista, protože byl jako beránek obětovaný

    za spásu světa.

 • Vajíčko - symbol nového života, protože samo zárodek života obsahuje. Vajíčka, která ručně

    malujeme nazýváme kraslice.

 • Kříž - je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním.

     Symbolizuje život pozemský a božský.

 • Mazanec - sladký, kynutý bochník je symbolem slunce, dělá se ze stejného těsta jako vánočka.

 • Pomlázka - je vyrobena z vrbového proutí, je spletena až z 24 proutků a je ozdobená pletenou ruko-

    jetí a barevnými stužkami. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý

    rok zdravé a krásné. Nejznámější velikonoční koledou je tato říkanka:  „Hody, hody doprovody,

    dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”

 Kdybychom byli ve škole, čekaly by nás velikonoční prázdniny. Pojďme si připomenout, jaké jsou

  velikonoční zvyky a tradice, i když je možná neslavíme úplně všichni :)

VELIKONOCE

ESTETICKÁ VÝCHOVA


