
2. třída – Učíme se spolu doma -  19. – 23. 10. 

Milí rodiče a děti, 

těším se na společné online hodiny, kde budeme tento týden převážně procvičovat učivo. Po 

prázdninách by nás mělo čekat malé opakování na známky z českého jazyka (druhy vět, řazení slov, 

abeceda). Z matematiky sčítání a odčítání do 15 s přechodem přes desítku, poznávání geometrických 

útvarů a těles a názvosloví (vrcholy, stěny, hrany).  

Připomínám, že při výuce na Teams se nesmí nic fotit, natáčet, ani sdílet (GDPR). Prosím případné  

omluvení z online výuky a doplnění si učiva dle zadání.  

Každý den by měly děti číst nahlas ze své knížky alespoň 10 minut a v neděli zapsat do čtenářského 

sešitu. 

V neděli Vám zašlu odkazy na angličtinu a VpV nástěnku a odkazy na online výuky (jsou stále 

stejné) a řešení úkolů z prvouky. 

Přeji příjemný celý týden a klidné podzimní prázdniny bez úkolů – pouze nezapomeneme na 

každodenní čtení vlastní knížky. 

Renata Kučerová 

Kontakty 

e-mail: kucerova@zshyskov.cz, tel. č. 799 525 849 + Whatsapp 

 

Pondělí 19. 10. 

Čj -  online  výuka po skupinách – kontrola čtenářských deníků, procvičování druhů vět a řazení slov 
dle abecedy – pomůcky – čtenářský deník, sešit Čj – Š, pero, tabulka s abecedou 

Práce navíc 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-
pu/cviceni1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/ucime-se-abecedu/cviceni1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm 

 

M – samostatné docvičování 

Str. 26 

1. – 2. cv. samostatná práce 

3. slovní úloha – čteme pozorně zadání, důležité informace si píšeme do sloupce vpravo 
4. doplňování logických řad 

Práce navíc 

http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html - sudoku 
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Vpv – od paní učitelky Marušky 

Vyrob si svoji podzimní vílu nebo strom z listů (viz foto v příloze) 

Co budeš potřebovat: Papír, tužku, lepidlo a přírodniny – barevné listí, šípky, šišky a kvítky, které 

najdeš na zahradě nebo při procházce. 

Postup: Na podložku si dej větší papír (nejlépe čtvrtku). Potom už skládej přírodniny podle své 

fantazie. Vše můžeš přilepit. Popros rodiče, ať ti pomohou. Budu se těšit na fotografii tvé práce.  

Možno vložit na nástěnku pomocí odkazu (zašlu na email rodičů) nebo poslat WhatsApp, email do 

pátku 23. 10. 

 

Úterý 20. 10. 

Čj – Procvičování vět oznamovacích a tázací 

Rozcvička – pexeso psacích a tiskacích písmen 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/psacipismo1.htm 

Věty oznamovací 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/oznamovaci1.htm     1. a 2. cvičení 

Věty tázací 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/tazaci1.htm  1. cvičení 

 

Písanka str. 14 – nácvik písmenka W, opakování číslic 0-2 

Nejprve si procvičíme prstíky (Peru, peru svetr, Ťuká, ťuká deštík), dbáme na správné sezení, 
naklonění písanky a úchop pera.  

Nejprve se podíváme na webovou stránku (můžete dětem stáhnout pracovní list): 

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/pismeno-W/ 

Nacvičíme na tabulce a pak pracujeme v písance na str. 14 – procvičujeme prstíky po každém řádku. 

Pak zopakujeme na tabulku, nebo na papír, nebo jen do vzduchu  číslice 0 – 2. Pak dokončíme 
stránku. 

Prosím nafotit a poslat. 

 

M – str. 27 – opakování počítání do 14 

- práce dle zadání 1 - 5 

pozor u slovní úlohy cv. 3 – do řádků zapisujeme věc … počet, na červenou linku: celkem …? Vpravo 
znázorňujeme kroužky, obdélníčky, pak příklad s výpočtem. Do modrých linek napíšeme odpověď 
celou větou. 

Práce navíc 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/psacipismo1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/oznamovaci1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/tazaci1.htm
https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/pismeno-W/


https://www.matika.in/cs/#2  - 1. ročník – Krokování, Pyramidy, počtáři do 100 zvolí si úlohy pro 2. 
ročník 

Tv 

Dobrý den, milí žáci, 

jelikož musíme být všichni doma kvůli zavření školy, posílám vám domácí cvičení z tělesné výchovy. 
Vkládám vám odkaz na video, podle kterého si můžete zacvičit doma. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eGwj8U8zVlU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lQTUX9_VGTw&list=PLw7L-dF1Exz5z__rK7AWxSIGvbc4U6LRY 
 
Nebo si můžeš zacvičit bez videa třeba v pokoji nebo na zahradě.  
 

Běh na místě  nebo okolo stolu  Počítej si do 40 nebo 8 koleček kolem stolu.  

Podlézt stůl  5x  

Klasické dřepy  15x 

Sed-leh  10x  

Panák Počítej si do 20. 

Kliky  10x 

Nůžky nohama (vleže na zádech) 15x  

Jízda na kole (vleže na zádech) Počítej si do 30. 

 
Nakonec se všichni protáhněte. Vkládám video s protažením 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kEDvbmEeeXY 
 
Děkuji za splnění. Ondřej Štětka 
 

 

Středa 21. 10. 

Čj - online  výuka po skupinách – procvičování druhů vět a řazení slov dle abecedy – pomůcky –
učebnice, sešit Čj – Š, pero, tabulka s abecedou 

Práce navíc 

Rozkazovací věty 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci1.htm 1. a 2. cv. 

Přací věty 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/praci1.htm 

 

M – online výuka po skupinách –str. 28 –pomůcky pracovní sešit a pero 

 

Čj - přepis 

Do sešitu Čj – Š přepiš cvičení z učebnice str. 26 cv. 5. Doplň správná znaménka za větami. 
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Prosím nafotit a poslat. 

 

Prv – Příroda na podzim 

PS: 10 

 

 

Čtvrtek 22. 10. 

Čj - online  výuka po skupinách – Vypravování dle obrázkové osnovy –Pomůcky – sešit – ČJ – Š, pero 

 

Práce navíc 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/poradi_vet1.htm  1. – 4. cvičení 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/opisprepis1.htm 1. a 2. cvičení 

 

Písanka str. 15 – y, Y – opakování číslic 3 - 5 

Nejprve si procvičíme prstíky (Peru, peru svetr, Ťuká, ťuká deštík), dbáme na správné sezení, 
naklonění písanky a úchop pera.  

Nejprve se podíváme na webovou stránku (můžete dětem stáhnout pracovní list): 

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/pismeno-Y/ 

Nacvičíme na tabulce a pak pracujeme v písance na str. 15 – procvičujeme prstíky po každém řádku. 

Pak zopakujeme na tabulku, nebo na papír, nebo jen do vzduchu  číslice 3 – 5. Pak dokončíme 
stránku. 

Prosím nafotit a poslat. 

 

M – online výuka po skupinách –str. 29 –pomůcky pracovní sešit a pero 

Práce navíc 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-do-11-
12-13-14/priklady.html 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/odcitani-od-
14/priklady.html 

 

Aj 

Zopakujeme anglickou abecedu písničkou (poslech č. 4) 

Učebnice str. 13 – Read – čti a přelož 

Look! /luk/ Podívej! 

….. 
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Oh, I´ts Spike! /ou, its Spajk/  Jé, to je Spike! 

 

Vyrob si svou knížečku (a tiny book) – pracovní sešit str. 61  

- nejprve vystříhat podle přerušovaných čar, přeložit po šedých čarách, seskládat podle číslování 
stran, doplnit do vět zvířata a dokreslit do rámů jejich obrázky (tiger, snake, zebra, crocodile) dle 
vzoru str. 1. Vybarvit a podepsat na titulní straně.  

Hotovou si pak přineseme do školy.  

Nová slovíčka  - Unit 2 – lekce 2  

- trénovat podle obrázkového slovníčku 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_
02?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Pátek 23. 10. 

Čj 

Druhy vět – souhrnné opakování 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/druhy_vet1.htm 1. – 4. cvičení 

Řazení slov podle abecedy: 

Seřaď a napiš do sešitu Čj – Š: 

1) kolo, bota, les, zima, škola 
2) Lenka, Jitka, Jan, Petr, Agáta 
3) Alice, Adéla, Alena, Adam, Aleš 

Prosím nafotit a poslat. 

 

M – geometrie 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/geotelesa1.htm 

str. 81 – Kužel, jehlan 

cv. 1 – 5 

Vybarvi dračí bublinu na str. 3 zelenou barvou, kde najdeš stejná tělesa. 

Minutovky 

1 str. – většinou str.6,  někteří jinou 

Práce navíc 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/4malustenky_1.htm 

http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html - sudoku 

 

Prv – Listnaté stromy 

Nejprve zopakujeme: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm 
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Ps: 11 

Zkontrolovat mohou děti samy dle zaslaných řešení (viz neděle) 

 

 

 


