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Třída 2.E 

  

ČESKÝ JAZYK  Vlastní jména –MÍSTNÍ  - procvičování – PS Čj str.34 

34/1 doplňovačka vlastních jmen – psacím písmem 

34/2 dopisuj po 2 vlastních jménech 

34/3 rozlišování obecných jmen( m písmeno k) a vlastních jmen (velké písmeno K). 

Pozor na velké písmeno i na začátku vět. 

SOUTĚŽ dopisuj do slovních spojení V nebo m písmena podle rozlišení vlastních a 

obecných jmen 

Písanka str. 34     a) vyhledat v říkance podst. jména, jsou to i vlastní jména 

b) přepis říkanky  c) rébusy – názvy měsíců- Pozor!!! Jsou to obecná jména- 

 m písmeno na začátku            d) obrázek k měsíci 

Čítanka str. 116-117 dočíst Broučky  - odpovědi na papír -117/1,2 

Opiš loučení 1)_____________2)____________3)________________ 

 

 

MATEMATIKA   1) Opakování násobilky 3- pětiminutovka sloupec 5 (viz. příloha emailu) 

2) JEDNOTKY HMOTNOSTI A OBJEMU – možnost výkladu –Skype 

    a) HMOTNOST – PS M 55/1 

zápis do M-Š:  Hmotnost = váha. Určujeme ji na váze (kuchyňská, osobní). 

Základní jednotka: kilogram(značka kg) - např.1kg sáček cukru, mouky 

viz PS M 55/1(kuchyňská- vážení potravin, osobní – vážení osob) 

PS M 55/2 sčítání a odčítání jednotek hmotnosti- výpočet i se zápisem jednotek 

Slovní úlohy PS M 55/3,4- podtrhni si údaje a vypočítej do PS M, do M-Š příklad a 

odpověď. 

PS M 55/5  vyplnit tabulku cen rybízu,  

doplnit ceník brambor 1 kg = 10 Kč (podle tabulky rybízu) 

 



b) OBJEM – PS M 55/6 

zápis do M-Š: Objem = množství tekutiny v nádobě 

základní jednotka: litr (značka l) 

   např.1 l= lahev(krabice) mléka, oleje, 2l –lahev Coca-coly 

slovní úlohy : 55/7 do M-Š zápis 

PO…….__ l mléka                            Znázornění: 10 10 10 10 

ÚT…….o 7 l více než(šipka nahoru)                     10 10 10 10 1111111 

ÚT…….._?                                       výpočet:1.řešení – 2 příklady na sčítání 

Dohromady….?                                              2. řešení – 1 příkladem se závorkou(v 

závorce výpočet za úterý) a přičíst pak pondělí 

Odpověď:________________________ 

PS M 55/8  

zápis : 1 lahev……2 l       Znázornění: 2 

                                  5 lahví………?l                              2 2 2 2 2    

                        Výpočet:__________ 

Odpověď:______________________________ 

               

ANGLICKÝ JAZYK – nová lekce 

Nová slovíčka: 

a T-shirt – tričko                   

shorts – šortky 

trainers – tenisky 

a sunhat – klobouk 

a dress – šaty 

sandals – sandály 

I’m wearing shorts. – Mám na sobě šortky. 

What are you wearing? – Co máš na sobě? 

Učebnice strana 50, 51 – prohlédni si obrázky, zkus pojmenovat obrázky, použij nová slovíčka 

- Poslech 17 – poslechni si nahrávku, ukazuj obrázky 

- Poslech 18 – poslouchej, ukazuj a opakuj 

- Poslech 19 – poslechni si písničku, ukazuj nová slovíčka 

Pracovní sešit strana 44 – přečti slovíčka a přiřaď je k obrázkům 



 

 

PRVOUKA 

 Květiny na jaře - uč. str. 46 - umět poznat jarní květiny + části těla rostlin 

Nakresli do sešitu rostlinu a popiš ji –kořen, stonek, listy, květy, plod 

 

 


