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Čtvrtek 21. 5. 2020 

Třída 2.E 

 

ČESKÝ JAZYK  1) Věta jednoduchá a souvětí – možnost výkladu- Skype 

Uč. 145/9  do ČJ –Š vytvoř a napiš 4 souvětí – spoj vždy dvojice vět 

s výrazněnou spojkou do souvětí (Pozor na pravidla –velké písmeno na 

začátku, čárka mezi větami, tečka na konci souvětí).  

Vzor: Letadla nemohla vzlétnout, protože hustě pršelo. 

2)Spojování vět do jednoduchých souvětí 

 PS ČJ 38/1 dopiš souvětí (podle nápovědy) 

Soutěž- napiš 2 vlastní jména (V písmeno) 

38/2 doplň do souvětí vhodné spojky (nabídka: Když, ale, aby, že, a, přesto) 

Souvětí složené ze 2 vět – podtrhni barevně. 

38/3a)  doplňovačka- u, ú, ů . b) pod. jména v 1.řádku- podtrhni 

Čítanka   str. 126- 127  Dášeňka -  po přečtení a) nakresli, jak vypadala  

b) napiš, co hned uměla__________a______________ 

Jakou lásku projevovala  maminka očicháváním, líbáním, laskáním, čistěním, 

krmením k Dášence ? Je to láska _______________ jako u všech maminek. 

  

MATEMATIKA  1) Opakování +/-/./: - pětiminutovky – sloupec 11, 59 

2) Násobilka 5  - procvičování PS M 63, 64,  

a) PS M 64/5 opakování násobků 2 – 5, vyznač barevně na rybičkách, 

nezapomeň na společné násobky (některé rybičky budou vícebarevné) 

b)PS M 63/3, 5 násobení a dělení 2 – 5 

64/2 – hledej 2 činitele, vybarvi stejnou barvou, aby uprostřed byl správný 

součin (viz vzor) 

3) Slovní úlohy    PS M 63/4 vytvořit a napsat otázku k zadání slovní úlohy 

Řešení – tabulkou.  

64/1 do PS M vytvořit otázku a zapsat do PS. Do M-Š výpočet a odpověď. 

 



ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice strana 54 – prohlédni si obrázky, myšky hrají hru  

- Poslech 24 

- Pokud máš s kým, zahraj si hru (stojíš na obrázku věci, kterou máš na sobě, házíš dál. 

Pokud to na sobě nemáš, hraje soupeř, obrázky pojmenuj) 

Pracovní sešit strana 47 – vyplň podle sebe a kamaráda (člena rodiny) 

- Dáváš otázky: Are you wearing shorts? (Máš na sobě šortky?) – Yes. No. 

 

 

 

 

 

 

 


