
                                                                                                                                                                                              

na

 

 

 

 

Jméno a příjmení:.……………………………………………….. Třída: II. 

Předmět: Český jazyk 

 

1. Název učiva: Podstatná jména 

Do vět doplň vhodná podstatná jména z rámečku. (Pozor na začátek vět!) 

Podtrhni: názvy osob - červeně, názvy zvířat - zeleně, názvy věcí - modře.  

žába  zedník  kráva  vlak  učitel  chléb  hrušky 

_____________ kuňká. _____________ staví domy. _____________ učí děti 

ve škole. _____________ jede po kolejích. _____________ dává mléko. 

_____________ se peče v peci. _____________ rostou na hrušni.  

2. Název učiva: Slovesa 

Utvoř věty s následujícími slovesy. 

koupil: 

přinesu: 

 

3. Název učiva: Předložky  

Kroužkuj předložky.  

Na plotě sedí černá kočka. Po řece pluje parník. Pod stromem roste mech. 

Anička s kamarádem chytili rybu. Motýl létá nad květinou. 

4. Název učiva: Slovní druhy 

Označ:     podstatná jména - 1,     slovesa – 5,     předložky – 7,     spojky - 8 

sluníčko, a, štěká, babička, na, i, štěně, u, svítí, protože, pod, vaří 

Napiš, co se ti během domácího vzdělávání dařilo nebo nedařilo? Čemu jsi nerozuměl/a? 
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Předmět: Matematika 

 

Vyplněný kontrolní list odevzdáte ve škole v termínu od 1. 6. do 5. 6. 2020 při vyzvedávání 

materiálů (sešitů, pracovních sešitů,…), které jste předkládali ke kontrole. 

 

1. Název učiva: Sčítání do 100 s přechodem přes desítku 

Napiš čísla o 5 větší než čísla:  69, 95, 37, 89, 26, 48, 56, 78 

 ________________________________________________________________ 

2. Název učiva: Odčítání do 100 s přechodem přes desítku 

k 61  100 93 36 54 25 72 

k - 7 
       

Doplň tabulku: 

 

3. Název učiva: Počítání do 100 s přechodem přes desítku 

Vypočítej. Přiřaď správná písmena výsledkům v tabulce. Vylušti slovo. 

 91 – 7 = _____  L  58 + 8 = _____        K 

 18 + 4 = _____  O  74 – 6 = _____ R 

100 – 8 = _____  D  64 – 9 = _____ Ý  

66 68 22 66 22 92 55 84 

        

 

 

 

4. Název učiva: Počítání do 100 s přechodem přes desítku, slovní úloha 

Vyřeš slovní úlohu:  

Aneta utratila za nákup 58 Kč. Po nákupu jí zbylo v peněžence 5 Kč. Kolik korun měla 

Aneta před nákupem? 

Výpočet: __________________________________________________________ 

       Odpověď: _________________________________________________________ 

Napiš, co se ti během domácího vzdělávání dařilo nebo nedařilo? Čemu jsi nerozuměl/a? 

 

 


