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Čtvrtek 4. 6. 2020 

Třída 2. C 

 

 

ČESKÝ  JAZYK – OPAKOVÁNÍ ( ů, ú ) 

 PS s. 43 

- Cv. 3 – HNĚDĚ vybarvíš slova, ve kterých píšeme ů 

Kontrola : zůstat, důmyslný, dolů, vůle, vůbec, kůl, pak si myslím, že 

jim chybí  písmeno  t a mělo by být slovo tůňka, vůz, můra 

ŽLUTĚ vybarvi zbylá slova, ve kterých píšeme ú , kontrola : úsek, únor, 

úlovek, ústav, úkaz, útěk 

- Cv. 4 – správné názvy písniček, kontrola : 

Prší, prší 

Já do lesa nepojedu 

Kočka leze dírou 

Bude zima, bude mráz 

Běží liška k Táboru 

- Jsou to NÁZVY písniček, proto píšeme na začátku velké písmeno ( tak 

se písničky jmenují ) 

- Slovo Tábor je v tomto případě název města ( proto velké T ) 

 

                            

MATEMATIKA  - GEOMETRIE ( MĚŘENÍ DÉLKY ÚSEČKY ) 

 PS s. 77 

- Cv. 1 – Alenka rýsovala méně nepřesně, mně vyšlo, že o 1 mm 

přetáhla. Honzíkovi ( podle mého měření ) chybí 3 mm. Ty se snaž 

úsečky přesně změřit a zapsat do PS, naše měření se mohou 

samozřejmě tak o 1 mm lišit  

- Cv. 2 – dokonči rýsování úseček, vždy nejprve vyznač druhý krajní bod 

úsečky a hned bod popiš ( vždy VELKÝM tiskacím písmenem ). Pak si 

ještě jednou pro kontrolu změř délku všech tří úseček, ať vidíš, jak 

přesně měříš  



- Cv. 3 – pokusíš se přesně narýsovat obrázek tak, že nejprve spojíš 

body B, C, D s bodem A ( to znamená, že narýsuješ TŘI úsečky : AB, 

AC, AD ). Pak spojíš body B a C, nakonec body C a D, to znamená, že 

narýsuješ úsečku BC a úsečku CD. Pokud správně rýsuješ, vidíš 

JEHLAN. Změř délky úseček jehlanu a zapiš je, kontrola : 

AB = 7cm,   AC =6cm,   AD = 6 cm,  BC =5 cm,    CD = 3 cm 

 

 

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

Unit 6 – Summertime (Lekce 6 – Léto) 

 Zopakuj si slovní zásobu z této lekce 

 Dívka a chlapec se sebe navzájem ptají, zda má ten druhý na sobě dané oblečení. Přečti si 
jejich otázky a ústně na ně odpovídej yes nebo no (podle toho, zda je daná věta správně či 
nikoli).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Open your Class Book at page 53. (Otevřete si učebnici na straně 53.) 
o Jack a Polly hrají se dvěma kamarády hru.  
o Přehraj si první verš říkanky. (Až po slova ‚Sit down!‘) 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchant
s_02_06/singalong_unit06chant?cc=cz&selLanguage=cs 

o Jak podle tebe tato hra funguje? Proč Jack stojí?  (Protože má na sobě něco červeného.) 

o Přehraj si další verš říkanky. Pozorně poslouchej, o jakou barvu se jedná. Pak si 
prohlédni obrázek a řekni, kdo by se měl nyní postavit a proč.  (Polly. Má na sobě modrou.) 

Are you wearing a red dress? 

 

Are you wearing a brown sunhat? 

Are you wearing yellow sandals? 

  

Are you wearing black trainers? 

Are you wearing green shorts? 

 

Are you wearing a blue and white shirt? 
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o Poslechni si celou nahrávku a vždy se zvedni, pokud máš na sobě zmíněnou barvu, 
pak si zas sedni, až řeknou ‚Sit down!‘ 

o Říkanku si několikrát přehraj a připoj se se slovy (říkej říkanku spolu s nahrávkou). 

 Open your Activity Book at page 46. (Otevři si pracovní sešit na straně 46.)  

o Poslechni si nahrávku a vyber, o kterou myšku jde. Tu správnou myšku vybarvi. 😊 
o Nejdůležitější věty z poslechu: 

1) I’m wearing shorts, a T-shirt and a trainers. 
2) Oh, I’m wearing a dress, trainers and a sunhat. 
3) I’m wearing a dress and sandals. 

 Správné řešení: 1) první, 2) třetí, 3) druhá 

 

 

 


