
2. třída – Učíme se spolu doma -  9. – 13. 11. 

Milí rodiče a děti, 

tak je tu opět další týden našeho společného učení. Čekají nás společné online hodiny, na které se moc 

těším. Že se alespoň takto uvidíme a popovídáme si a vysvětlíme učivo. Příští týden si uděláme společně 

velkou výstavu výtvarných prací. Prohlédneme si všechny tři nástěnky (tuto neděli posílám 3. odkaz). 

Chválím děti za každodenní čtení a pondělní prezentaci čtenářského deníku.  

Děkuji, že práci dětem, která se neposílá, kontrolujete i sami. Pokud na to nemáte čas, nebo si nejste 

s některým cvičením jistí, určitě pošlete k mé kontrole.  

Všem přeji dobrou náladu po celý týden 

Renata Kučerová 

PS: V neděli Vám opět zašlu  odkazy na online výuku (jsou stále stejné), odkaz na novou VpV nástěnku 

a odkaz na tabulku konzultací.  

Kontakty 

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

 

 

 

Pondělí 9. 11. 

Čj -  online  výuka po skupinách – kontrola čtenářských deníků, procvičování – slova nadřazená, 
podřazená, souřadná, nové učivo- slova protikladná - pomůcky – čtenářský deník pero, učebnice str. 
32, 34, pracovní sešit str. 20-21 

NAUČÍME SE NA ZNÁMKY BÁSNIČKU „ POUŠTĚNÍ DRAKA“ – NAJDETE JI V ZADÁNÍ NA VPV  

Prosím nahrát a poslat na WhatsApp do pondělí 16. 11. 

 

M – str. 37 (str. 36 vynecháme) – sčítání a odčítání do 17, 18 

cv. 1 – spočítáme počty mašliček na dračích ocáskách, vytvoříme příklady, spočítáme s rozkladem 

cv. 2 – odčítání s rozkladem – podobné úlohy tvoříme ústně 

cv. 3a) – dobře si přečteme zadání, všímáme si podtržených informací, nejprve vytvoříme zápis (př. 
velkých . . . 8 atd.), vpravo znázorníme, zapíšeme příklad, vypočítáme a zapíšeme odpověď. 

cv. 3b), c) – píšeme jen výsledky 

2. třída - online výuka 

 Skupina A Skupina B Skupina C 

Po 8:00 ČJ Po 9:00 ČJ Po 10:00 ČJ 

St 8:00 ČJ/M St 9:00 ČJ/M St 10:00 ČJ/M 

Čt 10:00 ČJ/AJ Čt 9:00 ČJ/AJ Čt 8:00 ČJ/AJ 

Pá 10:00 ČJ/M/PRV Pá 9:00 ČJ/M/PRV Pá 8:00 ČJ/M/PRV 

mailto:kucerova@zshyskov.cz


cv. 4  - vyzkoušíme svůj pozorovací talent – vždy stejné brambory vybarvíme stejnou barvou 

cv. 5 – procvičování + - do 20 Kdo chce, může si stopnout čas a pochlubit se s ním. 

 

Jakmile budeme, mít splněnou stranu 37, vybarvíme žlutě obláček s příkladem, jehož výsledek je 
16 na str. 3  

Práce navíc 

https://www.matika.in/cs/#2  Vyber si cvičení podle sebe 

 

HV 

Milé děti, 

slyšela jsem, že již umíte samy si osnovu narýsovat. Těším se na to, až ji uvidím. Trénink houslového 

klíče jste doufám zvládli. Tak to zkuste i na známky. Narýsujte si sami notovou osnovu a nakreslete do 

ní alespoň 5 houslových klíčů. 

Prosím vyfocené zašlete Vaší paní učitelce na WhatsApp. Poprosím ji, aby Vám je i ohodnotila. 

Za odměnu si pusťte některou z mých písniček a zazpívejte si se mnou. 

 

Statistika nuda je 

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

Pramen zdraví 

https://www.youtube.com/watch?v=kNK_8GKG8VM&list=RDvPKFJIOVZYg&index=2 

Mravenčí ukolébavka 

 https://www.youtube.com/watch?v=WXi5lQRDFMI 

Kozel  

https://www.youtube.com/watch?v=bIXKPhdek1o 

 Anna Petráková 

Nápověda  

https://www.matika.in/cs/#2
https://www.youtube.com/watch?v=vPKFJIOVZYg
https://www.youtube.com/watch?v=kNK_8GKG8VM&list=RDvPKFJIOVZYg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WXi5lQRDFMI
https://www.youtube.com/watch?v=bIXKPhdek1o


 

 

Milí druháčci, 

děkuji za krásné domečky z přírodnin, jste opravdu moc šikovní. Teď už mají všichni 

podzimní skřítci a víly díky vám svá obydlí ☺.  Můžeme se tedy pustit do dalšího úkolu. 

 

Básnička od Jiřího Žáčka vám napoví. 

 

Pouštění draka  

Draku, ty jsi vážně drak? 

- Hudry, hudry, je to tak! 

A máš zuby dračí? 

- Mám dva, a to mi stačí! 

A co těmi zuby jíš? 

- Princezen mám plnou spíž! 

Ach ty lháři - každý to ví, že jsi jenom papírový! 

 

Vaším úkolem nebude pouštění draka, ale vy si svého vlastního draka nakreslíte. Můžete 

použít pastelky, voskovky nebo vodovky. Nezapomeňte mu nakreslit barevný ocásek ☺.  

Budu moc ráda, když fotografie vašich prací opět zašlete paní učitelce Renatě Kučerové nebo 

vložíte na nástěnku. Příští týden si pak uděláme velkou výstavu ze všech Vašich podzimních 

prací. 

 

                                                Děkuji, Marie Kamešová 

http://versovani.blogspot.com/2010/07/pousteni-draka-jiri-zacek.html


 

 

                                    
 

Úterý 10. 11. 

Čj  -  zopakujeme nové učivo uč. str. 34 – přečteme si žlutý rámeček – ústně pracujeme na cv. 2 

PS: str. 22 – cv. 5 – píšeme psace (zkontrolujeme na online výuce ve středu) 

 

Písanka str. 18 – nácvik písmenka d, přesmyčky 

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-D/ 

Nacvičíme na tabulce a pak pracujeme v písance na str. 18 – procvičujeme prstíky po každém řádku. 

Na otázku odpovídáme celou větou. V přesmyčkách se skrývají živočichové.  

Prosím nafotit a poslat. 

 

M – Sčítání a odčítání do 20 str. 38 

Nejprve zopakujme 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-
prechodem-pres-desitku/priklady.html 

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/pismeno-D/
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html


Ps: str. 38 

cv. 1 – počítání v tabulce – přečteme si pozorně zadání, tvoříme ústně podobné úlohy a počítáme 

cv. 2 – vybarvujeme autíčka podle výsledku 

cv. 3 – 5 – přečteme si pozorně zadání a vypracujeme úlohy na porovnávání 

Práce navíc 

https://www.matika.in/cs/#2  Vyber si cvičení podle sebe 

 

 

TV 

Dobrý den žáci, 

jelikož stále  ještě musíme být všichni doma kvůli zavření škol, posílám vám domácí cvičení z tělesné 
výuky. 
Tento týden se část hodiny bude odehrávat v přírodě, druhá část doma. Rozdělte si cvičení na části 
podle svých sil, ale splňte do pátku. Pochlubte se Vaší paní učitelce na páteční online hodině, kdo 
všechny cviky hravě zvládl. 
 
 

Rozběhat se na zahradě, v lese 3x přes zahradu, 3x od stromu 
k stromu 

Dřepy S výskokem 10x 

Skoky přes švihadlo Snožmo 30x 

Slalom Kolem stromů 5x 

Hod šiškou Najít 10 šišek a trefovat strom 10x 

Hod šiškou do výšky Hodit šišku co nejvýš a chytit 10x 

Přeskok Najít si malý pařez a přeskočit 5x 

Procházka  s rodiči do lesa 30 minut 

 
 
Cviky doma  
 

Posilovací, vleže na zádech Zvedání levé a pravé nohy 7x každá noha 

 Zvedání obou nohou  5x 

 klik 5x 

 Dřep bez výskoku 10x  

Protahovací Předklon  3x 

 Protáhnout ruce a nohy 2x  

Balanc Stát na levé a pravé noze 10 sekund každá 

 
Děkuji za splnění všech cviků 

 Ondřej Štětka 
 

 

 

https://www.matika.in/cs/#2


Středa 11. 11. 

Čj -  online  výuka po skupinách – procvičování – slova protikladná - pomůcky –pero, pastelky 
pracovní sešit str. 23, sešit ČJ – Š 

 

M – online výuka po skupinách – str. 40 – 41 – pomůcky pracovní sešit a pero 

 

Čj – přepis – do sešitu Čj – Š – uč. str. 34 cv. 3 a)  – vynechat v sešitě řádek, napsat datum, přepsat 
věty, místo slova jiným písmem napsat slovo opačného významu.  

Prosím nafotit a poslat. 

 

Prv – Příroda na podzim – Zahrada na podzim – ps: str. 16  - Prosím nafotit a poslat. 

+ procvičování určování hub 

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les4.htm 

 

Čtvrtek  12. 11. 

Čj -  online  výuka po skupinách – nové učivo – slova souznačná - pomůcky –pero, pastelky pracovní 
sešit str. 24, sešit ČJ – Š 

Aj -  online výuka po skupinách -  Slovní zásoba 2. lekce – pomůcky uč str. 16, 18, pracovní sešit str. 
14-15, kartičky se slovíčky v obálce, penál 

- Kdo by se nemohl připojit, pošlu Vám poslechy e-mailem. 
 

M – ps: str. 42 – Samostatné procvičování učiva 

Práce navíc 

Sudoku na str. 44 nebo    https://www.matika.in/cs/#2  Vyber si cvičení podle sebe 

 

Písanka str. 19 – nácvik písmenka ď, au, ou 

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-D/ 

Nacvičíme na tabulce a pak pracujeme v písance na str. 19 – procvičujeme prstíky po každém řádku. 

Následuje přepis slov. 

Na poslední řádek píšeme diktát písmen a číslic (nadiktují sourozenci, nebo rodiče): 

r, m, Ň, V, w, Y, Á, 4, 5 

Prosím nafotit a poslat. 

https://www.matika.in/cs/#2
https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/pismeno-D/


 

Pátek  13. 11. 

Prv – online výuka po skupinách – houby, rozdělení ovoce 

pomůcky –pero, pracovní sešit – str. 14 - 15 

Procvičování 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-ovoce/ucime-se-1.htm 

 

M – online výuka po skupinách – str. 83 – pomůcky pracovní sešit, pravítko, ořezanou tužku č. 2 , 3 
špejle, nebo párátka (přinejhorším pastelky, tužky) 

 

Minutovky  - 1 str. - doplnit k ní páteční datum 

 

Čj – učebnice str. 35 – zopakujte si význam pojmu slova souznačná = přečtěte si ve žluté tabulce 
vysvětlení – ústně vypracujte cv. 2, 3 a, 

PS: str. 25 cv. 5 

 

VŠECHNY ÚKOLY PROSÍM ZAŠLETE DO PÁTKU DO 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


