
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 23. 4. 2020 

Třída 2.E 

ČESKÝ JAZYK   

Nové učivo SPOJKY – PS  ČJ str. 27 (možnost výkladu – Skype) 

Do ČJ-Š  -vypiš spojky z říkanky a zápis: 

PAMATUJ!   Spojují  -  slova ( pes a kočka, dům i byt) 

                         Spojují  - věty (Pes štěká a kočka mňouká.) 

27/1 – užij vhodné spojky z říkanky, snaž se je ve větách neopakovat 

27/2 – vyhledej a zakroužkuj spojky  a) které spojují jen slova ve žlutém obdélníku 

b) které spojují věty, spojky vypiš na linky pod větami 

RÉBUS – Co už poznáš? 

Čítanka str.113  Ospalá opička –po přečtení       113/1 opiš na papír odpověď z 2 posledních veršů 

                              Co způsobil pravopis – oprav a přepiš do ČJ-D 

 

MATEMATIKA  

Nové učivo DĚLENÍ (možnost výkladu –Skype) 

1)Dělení na 2 stejné části – PS 44/1 pozoruj a zapiš na kolik stejných částí se rozdělí koláč a zapiš. 

Zápis do M-Š   PAMATUJ!   Určit polovinu, znamená dělit dvěma. 

44/2 –podle tohoto pravidla, rozděl 6 banánů na 2 stejné části= poloviny, děl dvěma – zapiš  

6 : 2 = 3 ,doplň odpověď, kolik každý dostal banánů. 

44/3 rozděluj podle vzoru čísla na poloviny = 2 stejné části a vypočítej dělením 2 výsledek 

neboli, co je polovina 

44/5 Rozděluj obrázky na poloviny, tak že začneš vybarvovat od každého kraje ke středu 

postupně 2 obrázky modré a z druhé strany červené. Řadu tak rozdělíš na modrou a červenou 

barvou na poloviny, proto budeme vždy daný počet obrázků dělit 2 (8 : 2 = 4= polovina 

červených nebo modrých obrázků) Takto postupuj na dalších řádcích-rozděluj barevně na 

poloviny a zapiš, vypočítej příkladem polovinu. 

2)Dělení dvěma  

PS 45/1 najdi k příkladům správné znázornění a dopiš výsledek = podíl 

Hledáš daný celek, který je rozdělen na 2 stejné části, proto se dělí dvěma. 

Podílem (výsledkem) je číslo, které nám udává kolik je obrázků v každé polovině. 

Např. 2:2 =1 protože 2 lístky jsou rozděleny na 1 a 1, v každé polovině je tedy 1 lístek. 



ANGLICKÝ JAZYK  

Opakování slovní zásoby: 

Where’s this? – Kde to je? 

Is it in the bag? – Je to v tašce? 

Is it on the table? – Je to na stole? 

It’s… - Je to… 

Učebnice strana 46 – prohlédni si příběh, zkus říct, co se tam odehrává 

- Poslech 12 – ukazuj na obrázky, opakuj, co slyšíš 

- Příběh si přečti a přelož 

Pracovní sešit strana 41 

- Odpovídej na otázku Where’s the… - Kde je …? 

- Odpovědi zapiš 

- Řešení: 1. car 2. toothbrush 3. clock 4. shoe 5. pencil 6. Daisy  

 

 

 

 

 

 


