
                                            2.A    ÚKOLY          

                                                   od  4. května 

Ahoj, děti, už máme měsíc květen. Rok má 12 měsíců. Květen je pátý měsíc. 

Přečti si o květnu v čítance str.92. 

 Prvouka 

Zopakuj si měsíce: 

  leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec 

                                  JARO                            LÉTO                        PODZIM            ZIMA 

ZJISTI, CO SLAVÍME V PÁTEK 8. KVĚTNA!_________________________  

Český jazyk  

Přečti si :  O dvanácti měsíčkách  1.část 

Byla jedna matka a měla dvě dcery, jedna byla vlastní, druhá nevlastní. Svoji velice milovala, ale na 

druhou ani hledět nemohla, byla Maruška krásnější než její Holena.  Dobrá Maruška neznala svoji 

krásu, nemohla si pomyslit, kterak to je, že se matka tak velmi na ni hněvá, kdykoli na ni pohlédne. 

Všecku práci sama udělat musela: poklízela v chýši, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila i 

kravičku samotinká obstarávat musela. Holena se jen strojila a hověla si. Než Maruška všecko ráda 

pracovala, byla trpělivá, snášela klení sestřino i matčino jako beránek. Nebylo to však nic platné, ony 

byly den ode dne horší, a to jedině proto, že se Maruška stávala čím dále tím krásnější a Holena 

škaredější. I pomyslila si matka: „K čemupak by mně to bylo, abych si já nechávala hezkou v domě; až 

přijdou chlapci na námluvy, zamilují si Marušku a nebudou chtít Holenu.“ – Od toho okamžení hleděly 

macecha i dcera její, jak by se ubohé Marušky zprostily; hladem ji mořily, bily ji, než ona trpěla a při 

tom všem stávala se den ode dne krásnější. Takových utrpení si na ni vymyslily, že by poctivému 

člověku ani na rozum nepřišly. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se Holeně vůně fialek. 

„Jdi, Marušo, přineseš mi z lesa kytici fialek, chci je mít za pasem, “ rozkázala sestře. „Ach bože, 

sestro milená, copak tě to napadlo, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky?“ pravila ubohá 

dívka. „Ty smolnožko usmolená, co ty máš co povídat, když to já rozkážu? Rychle jdi, a jak nepřineseš 

z lesa fialky, zabiju tě!“ zahrozila jí Holena. Macecha ale Marušku uchopila, vystrčila ze dveří a dvéře 

za ní pevně zavřela. – Děvče šlo hořce plačíc do lesa. Sněhu bylo vysoko, nikde nebylo stopy. Děvče 

bloudilo, bloudilo dlouho; hlad ji mořil, zima jí třásla, prosila pánaboha, aby ji raději vzal z toho světa. 

Tu zhlédne zpovzdálí světlo. Jde po záři, i přijde až na vrch hory. – Na vrcholu hory hoří veliká vatra 

(oheň) a okolo vatry leží dvanáct kamenů; na těch kamenech sedí dvanáct mužů. Tři jsou bělovousí, 

tři jsou mladší, tři ještě mladší, a ti tři nejmladší jsou nejkrásnější. Nemluvili, jen tiše seděli a do ohně 

pohlíželi. – Těch dvanáct mužů bylo dvanáct měsíců. Leden seděl nahoře, ten měl vlasy i vousy bílé 

jako sníh a v ruce držel kyj. Maruška se ulekla; zůstala chvíli v udivení stát, pak ale přistoupila blíže, 

prosíc: „Dobří lidé, nechte mě ohřát se u vatry, zima mnou třese.“ Leden, pokývnuv hlavou, otázal se 



děvčete: „ Pročpak jsi přišla, děvče moje, co tu hledáš?“ – „Jdu na fialky,“ odpověděla Maruška. „Teď 

není čas chodit na fialky, vždyť je sníh,“ řekl Leden. 

OPIŠ DVA ŘÁDKY PSACÍM PÍSMEM_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Udělej si pracovní sešit ČJ s. 28 a 34 

 

Písanka  str. 19- už známe SAVCE a PTÁKY, teď poznáme HMYZ 

 str. 32 opiš opakování O PTÁCÍCH 

 

Matematika    zopakuj si násobilku dvou, udělej si str.39,40 

            

                                                                                                                        

Honzík stavěl komíny po 2 kostkách. 

Postavil 3 komíny. Kolik měl celkem kostek? 



Výpočet:   2 + 2 + 2 = 6 

                   3 . 2 = 6 

Odpověď: Honzík měl celkem 6 kostek. 

Vypočítej: 

2 . 2 =                               50 + 40 =                               80 – 30 = 

1 . 2 =                              32 + 20 =                               96 – 20 = 

3 . 2 =                              43 + 31 =                               65 – 40 = 

4 . 2 =                              60 + 7 =                                 30 – 2 = 

5 . 2 =                              24 + 3 =                                 20 – 5 = 

6 . 2 =                             35 + 5 =                                  89 – 4 = 

10 . 2 =                           49 + 3 =                                  53 – 3 = 

7 . 2 =                             78 + 4 =                                  42 – 3 = 

Správné výsledky: 4,2,6,8,10,12,20,14 

90,52,74,67,27,40,52,82 

50,76,25,28,15,85,50,39 

 


