
2. ročník – (4. 5. – 8. 5.) 
 
Vážení rodiče, milí žáci! 
 Nejprve Vás musím pochválit za vypracované domácí úkoly a za práci na AlfBooku.  
Tento týden bych uvítala audiozáznam nebo videozáznam některých úkolů. Všichni máte 
Messenger, tak se mi zdá poslat záznam přes Messenger jako nejjednodušší, ale nechám 
to na Vás. Pokud by se nedařilo, nic se neděje. Určitě nahrávání některé děti i rodiče 
znervózní, ale prostě to vyzkoušíme. 
 
Pondělí 4. 5. 
 
Čj – Zopakuj si poučení o podstatných jménech, které jsme minulý týden zapisovali do  
    sešitu. Podstatná jména jsou názvy …………..Ukazujeme na ně ………. 
    Pošli mi audiozáznam nebo videozáznam, jak říkáš tuto poučku.***Pošli záznam.*** 
 
Čj - Pracovní list str. 22. 
  
M - Učebnice str. 52 cv. 6. Opiš příklady z kytiček do sešitu. Výsledky si můžeš  
   zkontrolovat pomocí tabulky – Násobilka. 
 
Prv – pusť si video o přírodě: 

                      https://edu.ceskatelevize.cz/kvetnova-priroda-5e4424224908cf0125157f81 

Úterý 5. 5. 
 
Čj – Dnes si připomeneme psaní velkého písmene u vlastních podstatných jmen. 
 
Velké písmeno píšeme u vlastních jmen osob – jméno a příjmení ( Jana Konečná, …), u 
vlastních jmen zvířat ( Mourek, Ben, Azor, Lotka…), u vlastních jmen měst a vesnic (Praha, 
Oudoleň, Slavětín, …), dále pak u řek, států, hor, pohoří,……. 
 
Čj – Napiš do sešitu jména a příjmení tvých spolužáků, nezapomeň napsat i sebe (5).  
                    *** Prosím pošli foto.*** 
ČJ - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

         dále vyberte: 2.ročník – Český jazyk – Psaní velkých písmen 
 (Toto cvičení je dost těžké, ale zkuste ho. Možná najdete i chybu v zadání, bohužel.) 

 
 
M – Učebnice str. 53 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. U slovních úloh si můžeš na papír nakreslit grafické  
   znázornění příkladu, ať neuděláš chybu. 
 
Středa 6. 5. 
  
Čj – Pracovní list str .33. 

https://edu.ceskatelevize.cz/kvetnova-priroda-5e4424224908cf0125157f81
http://www.alfbook.cz/


 
M – Učebnice str. 53 cv. 7, 8, 9. Nezapomeň! Pokud je v příkladu závorka, vypočítám  

         nejprve závorku! Závorka má přednost! 
 

Čj – ČTENÍ– Děti z Bullerbynu: 
Tento týden si přečti kapitolu Moje nejkrásnější narozeniny (str. 13-17) a odpověz na otázky                

(viz.pracovní list).                 ***Pošli foto.*** 

Čtvrtek 7. 5. 

Čj – Zopakujeme si slovní druhy. Máme jich 10. Vystřihni si listy se slovními druhy (str.84) a nalep  

   je do sešitu ve správném pořadí. Nauč se je zpaměti. Stačí prvních 5, ale šikulové můžou  

   všech 10. Pošli záznam, jak zpaměti říkáš slovní druhy.    ***Pošli záznam.*** 

M – Učebnice str. 54. 

Prv - Tuto neděli oslavíme svátek všech maminek. Nezapomeň své mamince popřát. 
          Vyplň pracovní list. Když si nebudeš jistý/á, zeptej se maminky:).  

               ***Prosím poslat foto.*** 

Pátek 8. 5. – státní svátek       

Dobrovolný úkol: Přihlaste se na www.alfbook.cz, 
                   dále vyberte: 1.ročník – Anglický jazyk – Slovní zásoba – Doprava 1. 

 

Pomůcka: airplane - letadlo 
 
  bicycle - kolo 
 
  bus  - autobus 
 
  car  - auto 
 
  helicopter - helikoptéra 
 
  motorcycle- motorka 
 
  ship  - parník , loď 
 
  train  - vlak 

 

http://www.alfbook.cz/

