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ČESKÝ JAZYK : 

Procvičuje své znalosti na portálech: 

 https://www.gramar.in/cs/ procvičuje učivo 2. třídy 

Slova se skupinami dě, tě, ně / procvičuje své znalosti na portálech: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-

de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm 

a na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-

%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm 

Slova se skupinami bě, pě, vě, mě / seznamuje se s novým učivem - 

tvoří slova se slabikami, luští tajenku 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-

be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm 

 

ČTENÍ / čte s porozuměním text dle vlastního výběru na portále: 

https://www.gramar.in/cs/  (je možné si vybrat i jednoduchý text 

případně i z 1. ročníku -> důležité je číst pravidelně, abychom 

rozuměli přečtenému) 

 

PSANÍ / opisuje  text, doplňuje i-í/y-ý, přepisuje písmena, skládá věty 

z daných slov  

Písanka s. 14 - 15 
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MATEMATIKA : 

Procvičování a upevňování učiva / porovná čísla, orientuje se v 

číselné řadě, sčítá a odčítá přirozená čísla do 100 s přechodem přes 

10, využívá k procvičení vzdělávací portály: 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/pocitame-do-100/ 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida 

Zaokrouhlování na desítky / upevňuje své znalosti: 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm 

Hodiny / opakování a procvičování učiva:  

žák si připomene, která ručička ukazuje hodiny; ví, která ručička umí 

rozdělit ciferník na 4 stejné části   

MA / pracovní sešit II - s. 47 / cv. 1, 2 

 

PRVOUKA : 

JARO: 

• Ptáci na jaře / rozezná ptáky běžně se vyskytující ve volné 

přírodě u nás, chápe důvod migrace tažných ptáků (za potravou) 

PS - s. 57 

Úkol č. 5 v pracovním sešitě : 

 Ornitologie je věda o ptácích a jejich životě 

 Ornitolog je vědec, který se zabývá studiem ptáků a jejich 

ochranou 

 Amatérský pozorovatel / fotograf ptáků se nazývá „ptáčkář“ 
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Zajímavost pro děti: 

Čápi létají na podzim až do Afriky. Denně urazí 300 - 500 kilometrů! 

V roce 1995 to potvrdili tzv. „čápi s batůžkem“ v unikátním projektu 

(čápi měli na zádech satelitní vysílačku, která umožnila sledovat jejich 

cestu) 

• Hospodářská zvířata a drůbež / dovede pojmenovat 

hospodářská zvířata a drůbež ( samec, samice, mládě), chápe význam 

chovu u hospodářských zvířat a drůbeže - jejich užitek; seznamuje se 

s podmínkami chovu - příbytek a strava zvířat 

PS - s. 58 - 59 

Ú č. 1:  

A. KRÁLÍK - RAMLICE - KRÁLÍČE 

B. HŘEBEC - KLISNA - HŘÍBĚ 

C. KOHOUT - SLEPICE - KUŘE 

D. BÝK - KRÁVA - TELE 

E. BERAN - OVCE - JEHNĚ 

F. KROCAN - KRŮTA - KRŮTĚ 

G. KANEC - PRASNICE -SELE 

Ú č.2 a: 

býk, 
beran 

kačer, 
houser 

kanec hřebec kohout, 
krocan 

králík, 
kozel 

Úč. 2b: Všechna jmenovaná zvířata jsou samci 

Ú č. 4: Jde o píseň: JÁ MÁM KONĚ, VRANÉ KONĚ ..... 

Můžeš si ji i zazpívat: 

https://www.youtube.com/watch?v=DeFCulXRnSE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DeFCulXRnSE


Víš že..... ? 

Samci, kteří nemohou mít mláďata (vykastrovaní), mají své názvy: 

kohout / kapoun, kozel / hňup, býk / vůl, hřebec / valach, beran / 

skopec 

 


