
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 30. 4. 2020 

Třída 2.E 

 

ČESKÝ JAZYK    

1) Seznámení s ostatními slovními druhy – CITOSLOVCE 

PS ČJ 31/1 doplňování zvířat podle zvuků 

31/2 doplňování zvuků zvířat 

RÉBUS – zjistíš, které slovní druhy vyjadřují zvuky zvířat 

2) Opakování slovních druhů 

31/3  vybarvi dvorek babičky podle zadání slov. druhů 

3) Manipulační činnost –Příloha 1a, 1b, 2  (vzadu PS ČJ) 

1a  nastříhej kartičky a nalep do domečku 

1b  roztřiď nastříhaná slova a nalep podle slovních druhů 

2 nastříhej slovesa- nalep je k vhodným  podst.  jménům na housence 

 

Písanka  str. 32  a) najít slovesa v říkance      b) přepis říkanky a přesmyček 

 

Mimočítanková četba – O letadélku Káněti – vyprávění 13 

Kontrolní otázky: 1)Jaké situace využily děti, že se dostaly k letadlu? 

2) Kdo byl pilotem?  3) Kdo s ním cestoval? 4) Kdo je ze dvora pozoroval? 

5) Kdo po přistání utekl? 

 

MATEMATIKA     

1) Dělení do skupinek – PS M str.49 

49/1 rozděluj podle počtu do skupinek, vypočítáš dělením, kolik uděláš skupinek 

49/2 znázorni dělení po částech do tabulky podle vzoru, zapisuj podíly 

49/3 podle čtvercové sítě zapisuj 2 příklady na násobení a 2 na dělení 



2) GEOMETRIE – a) Měření úsečky – opakování PS M 82/1 

- pomocí pravítka zjisti a zapiš délku úsečky AB, 

b) polovina úsečky 

  vyznač bod S, který úsečku půlí tzn, že hledáme polovinu úsečky AB, 

délku úsečky AB vyděl tedy dvěma a zjistíš, v jaké vzdálenosti bude ležet  

bod S od bodu A i od bodu B( vzdálenost musí být stejná, protože bod S leží 

uprostřed)  Zapiš délku těchto dvou vzniklých úseček AS,SB 

82/2 podobným způsobem postupuješ i v tomto cvičení 

a) Nejprve rýsuješ úsečku dané délky – opakování postupu rýsování: přímá čára, krajní 

bod C, ve vzdálenosti 14cm od bodu C vyznač  bod D. 

b) Bod E leží v polovině úsečky, takže ji půlí. Délku 14 cm dělíme 2 a zjistíme,  v jaké 

vzdálenosti bude ležet bod E – vyznačíme ho, má stejnou vzdálenost od bodu C i D 

82/6 vypočítej příklady i s jednotkami délky a zapisuj výsledky i s jednotkami délek 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

zopakuj si slovíčka 

Pracovní sešit strana 42 – pracuj podle zadání, pokud cvičení zvládneš, vybarvi si domeček 

Say the words – pojmenuj obrázky 

Read and write the numbers – přiřaď k názvům čísla místností 

Listen and match – poslech 13 

- Poslouchej a přiřaď (řešení: 1. Pencil is in the hall. 2. Book is in the sitting room. 3. 

Towel (ručník) is in the bathroom. 4. Hat is in the garden.) 

Read and say the answers – přečti si otázky a odpověz 

 

 

 

 

 


