
 

Milé děti, vážení rodiče, 
již měsíc je tomu, co se kvůli coronaviru uzavřely školy. Měsíc jsem se neviděli a opravdu se nám stýská. Bohužel tento 
stav ještě chvilku potrvá, proto pro vás máme další aktivity k opakování, procvičování a učení. 
V průběhu práce na vás bude čekat i matematická hra a nějaké pracovní povinnosti spojené s domácností (nejen školou 
je člověk živ).  
Když budete cokoliv potřebovat neváhejte se ozvat, jsme tu pro vás… 
 
S pozdravem a přáním zdraví 
 
Třídní učitelé 2.A a 2.B 
 
Opět pro vás máme rozepsaná zadání, když vám ale bude vyhovovat jiné rozložení, je to samozřejmě 
na vás. 

 

20. 4. 2020 – 4. 5. 2020 
Prvouka Vyzkoušet přiložené testy Hodiny 
 (na konci zadání) Ovoce a zelenina 
  Značky 
  Vlast 
Pracovní činnosti Vyzkoušet si sám Vyluxovat 
  Pomoc s vařením jídla 
  Zalít doma květiny 
  Sám si ustlat postel 
  Uklidit si všechny hračky 

 

  



Pondělí 20. 4. 2020 
Český jazyk Učebnice - 
 Pracovní sešit str. 16/3, 4 
 Písanka str. 16/dopsat 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 16 
  Slovní úloha (podtrhat, zápis, 

příklad, znázornění, odpověď) 
 

Úterý 21. 4. 2020 
Český jazyk Učebnice - 
 Pracovní sešit str. 16/5, 6 
 Písanka - 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 17 
  1. slovní úloha (pouze příklady) 

2. slovní úloha (podtrhat, zápis, 
příklad, znázornění, odpověď) 

 

Středa 22. 4. 2020 
Český jazyk Učebnice - 
 Pracovní sešit str. 17/ 7 
 Písanka str. 17/3 řádky 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 18 
  slovní úloha (podtrhat, příklad, 

znázornění, odpověď) 
 

Čtvrtek 23. 4. 2020 
Český jazyk Učebnice - 
 Pracovní sešit str. 21/1 
 Písanka str. 17/dopsat 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 19 

 

Pátek 24. 5. 2020 
Český jazyk Učebnice str. 89/1, 2 (ústně), 3 (zkusit napsat 

diktát) 
 Pracovní sešit - 
 Písanka - 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 20 
  20/2 (nejprve vypočítat příklad v 

závorce a pak pokračovat dál) 
slovní úloha (podtrhat, příklad, 
znázornění, odpověď) 

 

  



Pondělí 27. 4. 2020 
Český jazyk Učebnice str. 90/1, 2 
 Ve slově bělásek slyšíme BJE, ale píšeme BĚ! 

Cvičení 2 ústně, pak napsat na papír 1. řádek a vyznačit barevně 
slabiku bě. (viz 90/růžový rámeček) 

 

  str. 90/3, 4 (ústně) 
 Pracovní sešit - 
 Písanka - 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 21 
  1. slovní úloha (podtrhat, zápis, 

příklad, znázornění, odpověď) 
2. slovní úloha (podtrhat, příklad, 

znázornění, odpověď) 
 

Úterý 28. 4. 2020 
Český jazyk Učebnice str. 91/1, 2 
 Ve slově pěkný slyšíme PJE, ale píšeme PĚ! 

Cvičení 2 ústně, pak napsat na papír 1. řádek a vyznačit barevně 
slabiku pě. (viz 91/růžový rámeček) 

 

  str. 90/4 (ústně) 
 Pracovní sešit - 
 Písanka str. 18/OPSAT-Velikonoční přání 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 22/3 
  str. 24/1 NESTŘÍHAT!  

(připojit čarou) 
  str. 24/2 

 

Středa 29. 4. 2020 
Český jazyk Učebnice str. 92/1, 2 
 Ve slově věc slyšíme VJE, ale píšeme VĚ! 

Cvičení 2 ústně, pak napsat na papír 1. řádek a vyznačit barevně 
slabiku vě. (viz 92/růžový rámeček) 

 

  str. 90/5 (ústně) 
 Pracovní sešit - 
 Písanka str. 18/dopsat 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 25 
  + pracovní list Domácí pátračka  

(na konci zadání) 
   

 

  



 

Čtvrtek 30. 4. 2020 
Český jazyk Učebnice str. 91/3 (3 věty jako diktát) 
  str. 92/3 (ústně) 
 Pracovní sešit str. 18/1, 2 
 Písanka - 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 26/1 (příklad řešit nejprve 

sčítáním a pak násobením) 
=> jeden pár = 2 boty 
7 párů = 2+2+2+2+2+2+2= 
7x2=  

  Jako znaménko násobení lze 
používat tečku nebo malé písmeno x 

  26/2 (podtrhat, zápis, příklad, 
znázornění, odpověď) 

  26/3 (podtrhat, příklad, znázornění, 
odpověď) 

 

pátek 1. 5. 2020 
Český jazyk Učebnice 

Státní svátek 
 Pracovní sešit 
 Písanka 
 Pravidelně číst 
Matematika Pracovní sešit 

 

pondělí 4. 5. 2020 
Český jazyk Učebnice str. 92/4 (opiš 1. řádek a vyznač 

slabiky – bě, pě, vě) 
 Pracovní sešit str. 18/3, 4 
 Písanka - 
 Pravidelně číst  
Matematika Pracovní sešit str. 27/1 (příklad řešit nejprve 

sčítáním a pak násobením) 
  Jako znaménko násobení lze 

používat tečku nebo malé písmeno x 
  27/2, 3 

 

 

  



  

BJE BĚ 
PJE PĚ 
VJE VĚ 

 



Jméno a příjmení: _________________________________ 

Nakresli ručičky na hodiny podle času, který je pod nimi napsaný 

    

čtvrt na sedm 14:15 jedenáct čtyřicet pět jedna hodina 

    

sedm hodin  devět patnáct 19:15 sedm třicet 

    

deset hodin  22:45 šest hodin půl deváté 

    

5:00 půlnoc 12:15 tři čtvrtě na deset 

 





Prvouka – dopravní značky – 2. ročník  

Jméno a příjmení_______________________________________ 

 

 

   

 

 

    

 
 

  

    

    

    

 
 

1 Jednosměrný provoz 
2 Dej přednost v jízdě 
3 Hlavní silnice 
4 Přechod pro chodce 
5 Stůj, dej přednost v jízdě! 
6 Pozor, přechod pro chodce 

 

 

7 Stezka pro chodce 
8 Stezka pro cyklisty 
9 Zákaz vjezdu všech vozidel 

10 Děti 
11 Zákaz vjezdu jízdních kol 
12 Železniční přejezd se závorami 

 

 

 



 Jméno a příjmení:________________________________________ 

 

 
1. Naše vlast se nazývá      __________________        __________________ 

 

2. Naším mateřským jazykem je    ______________________ 

 

3. Hlavní město naší republiky je    _______________________________ 

 

4. Napiš 3 státní symboly 

____________________     ___________________     _____________________ 

5. Namaluj vlajku ČR 

 

 

 

 

6. Napiš první 3 slova státní hymny: 

______________________________________________________________ 



 




