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Třída 2.E 

 

ČESKÝ JAZYK   Souhrnné opakování PS ČJ 41 

1) Samohlásky 

2) a) psaní i/y   b) počet slov ve větě 

3) orientace v textu 

4) a)pořádek slov  b) podstatná jména    c) slovesa 

5) abecední pořádek slov 

6) slova- věta 

Čítanka str. 130 – 131 dočtení příběhu 

Napiš 1) řešení 3. hádanky     2 ) Co hrozilo dětem, kdyby ji neuhodly? 

Psaní: do ČJ-Š – str. 131 přepis básničky RYBY (na každý řádek 1 verš= na 6 

řádků) 

 

MATEMATIKA  1) Pětiminutovka  +/-/./:5    sloupec 65 

2)Docvičuj dělení  PS M 67/2 

3)GEOMETRIE –Opakování jednotek délky  

a)PS M 73/4 (mm, cm, dm, m, km) 

b)PS M 73/5 zápis převodů jednotek(tabulka) do M-Š 

Dopiš  PAMATUJ!    1cm= 10 mm 

c)Měření a porovnání úseček v mm – PS M 77/1 

d)Měření délek  úseček (vyznačení krajního bodu úsečky čárkou) PS M 77/2 

a hran jehlanu (úsečky) v cm  - PS M 77/3 

(rýsujeme a měříme přesně do středu křížků=vyznačení bodu) 

 

  ANGLICKÝ JAZYK 

 nová slovíčka: 

It‘s sunny. - Je slunečno.              rainy – deštivo     snowy – nasněženo               windy – větrno 



Učebnice strana 55 – poslech 25 

- poslouchej a ukazuj, opakuj 

- prohlédni si obrázky a řekni, jaké je na nich počasí 

Pracovní sešit strana 48 – obrázky nahoře – pojmenuj 

- pojmenuj a napiš, jaké je na obrázcích počasí (řešení: 1. It‘s sunny. 2. It‘s snowy. 3. It‘s windy. 4. It‘s 

rainy.) 

 

PRVOUKA . Ptáci a jejich hnízda - uč. str. 51 – venku pozorovat ptáky a snažit se určit, o který druh 

jde. Je možné i rozlišovat samice a samce (samice je méně zbarvená: kos samec je výrazně černý, 

samice je spíše do hněda)  

 

 

stálí – sýkora, kos, straka, vrabec 

stěhovaví – čáp, vlaštovka, jiřička 

Ptáci si staví nebo opravují hnízdo, do kterého nakladou vajíčka. 

Vypracuj si tyto pracovní list  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/Prvouka/Pt%C3%A1ci/Pt%C3%A1ci_opakov

%C3%A1n%C3%AD_II._qb168171yk 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/Prvouka/Pt%C3%A1ci/Pt%C3%A1ci_opakov%C3%A

1n%C3%AD_ln120822ta 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/Prvouka/Pt%C3%A1ci/Pt%C3%A1ci_opakov%C3%A1n%C3%AD_II._qb168171yk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/Prvouka/Pt%C3%A1ci/Pt%C3%A1ci_opakov%C3%A1n%C3%AD_II._qb168171yk


 

 


