
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 16. 4. 2020 

Třída 2.E 

 

ČESKÝ  JAZYK 

PROCVIČOVÁNÍ  - podstatná jména a slovesa 

PS ČJ 25/1 – rozlišuj  podtržená slova –podstatná jména –číslem 1, slovesa- číslem 5 

25/2 a) tvoření vět b) rozlišovat ve větách barevně podst. jména a slovesa 

25/3  a) doplňovačka párových souhl. - nezapomeň si odůvodnit 

b) vyhledat slovesa (barevně podtrhni) 

c) vybarvi obrázky – řekni k nim vhodná slovesa 

25/4 Bystré hlavy – a) spoj vhodně části přísloví – vysvětli jejich význam 

b) vyhledej a podtrhni slovesa  

ČÍTANKA str. 108 – 109  Dvanáct romských přikázání 

108/1,2 odpovědi ústně   

109/1 odpověď vyhledej v textu a napiš na papír 

Měla Raša toulavou kapku krve? Pokud ano, nakresli, čím odjela. 

 

MATEMATIKA  

1) SEBEHODNOCENÍ   PS M str.34 

Sudoku, Bingo – dobrovolné 

2) NÁSOBENÍ 2- procvičování 

a) násobky 2 – PS M 40/1 

b) PS M 40/4 násobení 2 ve čtvercové síti – nezapomeň na 2 příklady (činitele můžeme 

zaměňovat) 

c) PS M 40/5, 6 násobení 2 – součiny(výsledky) 

3) Slovní úlohy    

PS M 40/2 uvědom si počet nosů, hlav, uší u člověka 

40/2a), b) výpočet do PS M a do M-Š výpočet s odpovědí 

40/2 c) d) výpočty do PS M podle skutečnosti, odpovědi ústně 



PS M 40/3 logické řady šipek 

PS M 40/7 pozor na počet stěn u krychle, i když všechny na kostce nevidíš 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

V příloze posílám poslech ve formátu mp3. 

Zopakuj slovíčka 

- Vazba Is it in the yellow box? – je to ve žlutém rámečku? (měníme barvy) 

Učebnice strana 44 – přečti si rozhovor myšek, přelož 

- Poslech 8 

- Trénuj rozhovor – popros rodiče nebo sourozence, aby si vybrali jednu věc z rámečků, ty 

pokládej otázky a hádej, která věc to je 

Pracovní sešit strana 39 – přečti si, přelož, odpověz na otázky 

- Řešení: 2. in the bathroom 3. It’s in the hall. 4. No. It’s in the garden. 5. No. It’s in the kitchen. 

6. No. It’s in the sitting room. 

 

 

 

 


