
Materiály k samostudiu 

Středa 1. 4. 2020 

Třída 2.E 

 

ČESKÝ  JAZYK             

1) Připomenout si APRÍL - žertíky, Čít.112-básnička  

2) Opakování Ě-E, Y/I,párové souhlásky 

ČJ 127/9 b –doplňovačka E-Ě –přepis do ČJ-D 

Opakování PS ČJ 20/1 doplňovačka písmen 

20/1,2-les,stromy – možno využít článek z Čítanky str.107 

3) NOVÉ UČIVO –SLOVNÍ DRUHY 

PS ČJ 20/3 vybarvení 10 slovních druhů 

PS ČJ 20/4 a,b přepis slovních druhů do 2 sloupců 

VÝKLAD –Třídění slovních druhů – možnost Skype on line výuka 

                                                

       MATEMATIKA    

1) Procvičování sčítání a odčítání 

PS M 33/1-výsledky    

33/5 postupné přičítání stejného sčítance    

77/5 výsledky s jednotkami délek 

2) slovní úloha-výklad 

PS M 32/5  zápis údajů do M-Š 

                                            Ž 10 10 10 10 = i 40M (Ž-žáci, M-maminky, T-tatínkové) 

                                            Ž 10 10 10 2=i 32T  

                                            Ž 9 = (M9 a T9) 

a) 40 M + 32T je zároveň počet žáků s doprovodem M nebo T 

b) (M+ T)+ 9Ž je počet všech žáků na ŠVP 

c) součet maminek od 40Ž a 9Ž = čekající maminky 

  3 výpočty a odpovědi do M-Š 



GEOMETRIE 

1) měření délky úsečky – VÝKLAD 

PS M 75/1- změříš pravítkem úsečku tak,že 0 na pravítku přiložíš ke krajnímu bodu A,zjistíš 

podle 2. krajního bodu B jakou má úsečka AB délku. Zapiš do žlutého rámečku: |AB|=___cm. Zápis 

čteme: Délka úsečky AB je__ cm, nebo úsečka měří__cm 

75/2  měření, zápis a jeho čtení, 76/1,2-měření v cm, zápis 

2) rýsování úsečky dané délky-VÝKLAD PS M 75/3 

a) Narýsuj libovolně dlouhou přímou čáru-ořezanou tužkou 

b) Vyznač vlevo(svislou čárkou a tiskacím písmenem krajní bod O) 

c) Od bodu O odměř pravítkem 9cm (0 přilož k bodu O) 

d) Vyznač na přímé čáře druhý krajní bod P (čárkou) ve vzdálenosti 9 cm. 

e) Narýsovaná úsečka/OP/= 9cm. Stejným postupem narýsuješ  úsečku /QR/=10cm a 

porovnáš znaky (zobáčky) jejich délky 

3) PS M 75/4 Než narýsuješ úsečky, zjisti si výpočtem délku úsečky RS .Postupuj podle výkladu. 

 

 

 


