
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 2. 4. 2020 

Třída 2. C 

 

ČESKÝ  JAZYK – Podstatná jména 

 PS s. 23 /cv. 1a) opak. Souhlásek uvnitř a na konci slov 

                                                                  cv. 1b) podtrhnout podle pravítka libovolnou 

barvou 

 

MATEMATIKA  - opak. pamětného + a – do 100 

                           příprava na násobení  

 PS s. 36/ cv. 2 a 4 ( shrnutí, jde o to, aby děti věděly, že 5 po 2 

je 5. 2 ) 

Děti se NEUČÍ žádné příklady násobení zpaměti, ale pouze 

příklady násobení ZAPISUJÍ 

 

ANGLICKÝ  JAZYK (Alice Straková – strakova.perina@seznam.cz)  

Lekce 5 - My house 

 Zopakuj si slovní zásobu – místnosti (slovíčka navíc: dining room – jídelna, garage – 
garáž) 

 Měj zavřenou učebnici a přehraj si tuto nahrávku – bez koukání na obrázky 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_05?cc=cz&selLanguage=cs 

o Ústně zodpověz otázky 
 Jaké slyšíš zvířecí zvuky? 
 Kde je Spike? Co dělá? 
 Proč jsou Ruby a Tina vyděšené? 
 Je v domě opravdu nebezpečné zvíře? 

 Open your book! Page number 42. (Otevři si učebnici – strana 42)  
o Look at the story (Podívej se na příběh) a znovu si přehraj nahrávku. Dokážeš 

příběh česky převyprávět?  
o Po každé větě si pozastav nahrávku a zopakuj text po nich.  

 Close your book and say the story again. - Zavři knížku, a ještě jednou převyprávěj děj 
příběhu, použij co nejvíce anglických vět a slov. 
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 Open your workbook! Page number 37. (Otevři si pracovní sešit, strana 37) 

06 Stopa 6.mp3

 
o Number 1 – číslo 1 -> Spike se kouká do krabice a Ruby se ho ptá, co v krabici 

je. Ty poslouchej a buď udělej fajfku (Ano) nebo křížek (Ne).  
Přepis nahrávky číslo 1: 
Vypravěč: Number one. Číslo jedna. 
Ruby: What is it, Spike? Is it a book? Co to je Spiku? Je to kniha? 
Spike: No… Ne … 
Ruby: Is it a hat? Je to klobouk? 
Spike: No. Oh…It’s clock! Ne. Ou… Jsou to hodiny! 

o Přehraj si i zbytek nahrávky a odškrtni správný předmět.  

o Stránku si vybarvi 😊 

 

 

 


