
                                             2.A    ÚKOLY          

                                                   od   20. dubna 

Matematika:   

Udělej si v pracovním sešitě str. 33 a 36  

Nauč se násobilku 2.   Jako když počítám dvojice. 

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

 

Kolik musí mamka uplést rukavic pro 3 lidi? 

 

 

            2                +               2              +             2        =           6 

Musí uplést 6 kusů. To je sčítání.  Dá se to spočítat i násobením. 

                   3       .       2      =     6        Ta tečka znamená krát. 

 

1 . 2 = 2               2 . 2 = 4                3 . 2 = 6                 4 . 2 = 8   

5 . 2 = 10              6 . 2 = 12             7 . 2 = 14               8 . 2 = 16 

9 . 2 = 18             10 . 2 = 20            0 . 2 = 0 

 

Český jazyk 

s.5/4, s.6/3,4,5 

Zopakuj si: Na konci některých slov jsou souhlásky, které jinak slyšíme a jinak 

píšeme. To slovo si musíme říct v jiném tvaru, abychom poznali, jaká se tam 

píše souhláska.  



Např. medvěd, slyšíme na konci t, ale píšeme d, protože si řekneme bez 

medvěda. 

Hrad, slyšíme t, ale píšeme d, protože si řekneme bez hradu nebo dva hrady. 

Mráz, slyšíme s, ale píšeme z, protože si řekneme bez mrazu. 

Zub, slyšíme p, ale píšeme b, protože si řekneme bez zubu nebo dva zuby. 

 

Zkus to: pomocné slovíčko je bez nebo dva nebo hodně 

Holu_,  mu_, oře_, prova_, mrke_, le_, zu_, závo_, kre_, hla_. 

Správně:  holub, muž, ořech, provaz, mrkev, lev, zub, závod, krev, hlad. 

 

Čítanka s. 84 a 86   Víte, co je apríl? Je to také duben, anglicky april. 

Přečti si 2. část O popelce. 

Popelka poděkovala ptáčkovi a pospíchala do poutního kostela na kázání. Tam už bylo hrůza lidu, varhany hrály, 

lidé zpívali, ale když zhlédli princeznu v blankytných šatech, jak kostelem kráčí k oltáři, nastalo takové 

ticho, že bylo slyšet mouchy na oknech. Princ seděl v první lavici; po celý čas nemohl odvrátit oči od 

té panny klečící u oltáře, co živ takovou krásu neviděl. Když bylo po kázání, panna vstala, první z 

kostela ven pospíchala. Doma na stole hromada prosa čistě obraná. Popelka se svlékla, uložila šaty do 

truhly, a než macecha a sestry došly domů, už se popelila ve své režné kytlici u pece. Macecha si 

prosa nevšimla, jen vyprávěla o té krásné princezně; sestry vychvalovaly její šaty, smály se Popelce, 

že takovou krásu co živa neviděla. Popelka poslouchala, potom pravila: „A já ji také viděla.“ „Jak bys 

ty ji, Popelušo, mohla vidět?“ „Však naším dvorem šla, v studni se zhlížela.“ Sestry se tak rozzlobily, že 

studni víkem zahradily. Na druhou neděli bylo ohlášeno, že princ si přeje, aby se v tom poutním 

kostele sloužila slavná mše za celý jeho rod. Macecha s oběma dcerami celý týden nic jiného 

nedělaly, jen se na tu slávu chystaly a v neděli, když se nastrojily, kázaly zas Popelce hlídat dům, obrat 

měřici prosa. Když je Popelka ustrojila a na cestu vypravila, zavřela vrátka a pomyslila si: Před týdnem 

jsem měla ptáčka pomocníka. Co však si mám počít dnes? Ale než došla do světnice, už ptáček ďobal 

do okénka, přinesl nový oříšek a v něm byly stříbrné šaty, měsícové, a stříbrné střevíčky. Popelka se 

do nich ustrojila, zhlédla se v okně, až se jí zatajil dech nad tou krásou. Ptáček ji vyprovodil, pak se 

vrátil proso obírat a Popelka pospíchala do kostela. Princ seděl už ve své lavici; čekal jako na trní, 

objeví-li se zas ta krásná princezna. Když vešla, stříbrem jen zářila, princ vstal, zavedl ji do své lavice, 

celou mši prostál vedle ní. Ale sotva bylo po pozdvihování, Popelka spěšně vyšla, než princ dostihl 

dveří, zmizela. Princ poručil poslat lidi na všechny strany ji hledat — nadarmo. Než se macecha se 

sestrami vrátily z pouti, stála Popelka v režné kytli u pece, chystala oběd a na stole zas kupa prosa 

dočista obraná. Sestry s matkou přišly, tak se rozčilily, že hovořily všecky najednou; vyprávěly o 

princezně, jaké nové šaty měla, o princovi, že mu udělala. „Tos měla, Popelucho, vidět, jaká krása, 



svět takové šaty neviděl!“ „A já jsem ji také viděla!“ „Jak bys ty ji, na nic hodná, mohla vidět?“ „Však 

šla po naší zahradě, v okně se zhlížela.“ Sestry se tak rozzlobily, že všechna okna zabednily.  

 

Písanka máte mít s.25 a 26, nové s. 12,13 a 16- ptáci a savci 

 

Prvouka    

 PTÁCI mají tělo pokryté peřím. Mají hlavu, zobák, trup,2 končetiny-nohy, místo 

předních končetin mají křídla. Mláďata jsou holá, rodí se z vajec, které rodiče 

vysedí v hnízdě. Potom je rodiče krmí do zobáčku. PTÁCI jsou např. vrabec, kos, 

čáp, kachna, sýkorka, vlaštovka…       Jaké další znáš? 

SAVCI mají tělo pokryté srstí nebo kůží. Mají hlavu,krk, čenich nebo nos, uši, 

trup, 4 končetiny. Mláďata se rodí živá, sají mateřské mléko. Savci jsou např. 

pes, kočka, kráva, liška, lev, žirafa, … ,také člověk.        Jaké další znáš? 

Nakresli ptáka a savce! 

 

Doplň zvířecí rodiny: 

Samice- matka Samec- otec Mládě 

slepice kohout  

koza  kůzle 

kráva býk  

ovce beran  

Řešení:  slepice-kohout-kuře,  koza-kozel-kůzle,  kráva-býk-tele,  ovce-beran-jehně 

 


