
 

 

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

Předmět: Český jazyk 

1. Název učiva: Psaní párových souhlásek na konci slov 

Napiš, co je na obrázku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Název učiva: Psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov 

Škrtni špatně napsané písmeno ve slově, opravená slova napiš správně. 

Mikuláž,    nechlup se,    posluž si,    nechty,    guláš,    pohátka,    los 

 

3. Název učiva: Slova s dě, tě, ně 

Napiš odpověď na otázky. 

Kam si ukládáme šaty?  do _______________________________ 

Kde bydlí pes?    v ________________________________ 

Kdy se chodíme koupat ven? v ________________________________ 

4. Název učiva: Slova s bě, pě, vě, mě 

Doplň ztracené háčky. 

pekný svetr, krásná zpevačka, verní přátelé, žlutý mesíc, rychlý bežec,  

Kolik háčků chybělo? __________________________________________ 
 

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

 

 

 

otočte 
na



Předmět: Matematika 

 

 

 

 

 

Vyplněný kontrolní list odevzdáte ve škole v termínu od 20. 4. do 25. 4. 2020 při vyzvedávání 

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

1. Název učiva: Číselný obor do 100, porovnávání čísel 

Seřaď čísla od největšího k nejmenšímu:    15, 74, 30, 26, 100, 54, 62, 51, 99, 46 

 ________________________________________________________________ 

2. Název učiva: Počítání do 100 bez přechodu desítky, slovní úloha 

Vyřeš slovní úlohu: 

Marek si koupil plyšovou opičku za 67 Kč a limonádu za 20 Kč. Kolik korun zaplatil? 

Výpočet: __________________________________________________________ 

Odpověď: _________________________________________________________ 

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

Najdi a oprav chyby: 

29 + 4 = 23 ____  23 + 8 = 31 ____  17 + 4 = 20 ____ 

      42 + 9 = 51 ____  46 + 9 = 55 ____                56 + 9 = 64 ____ 

35 + 6 = 41 ____  27 + 6 = 23 ____  73 + 8 = 80 ____ 

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

k 67 46 92 38 59 25 76 

k + 5        

Doplň tabulku: 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



 

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

Předmět: Prvouka 

 

1. Název učiva: Náš svět. Roční období, měsíce v roce 

Jak jdou měsíce v roce za sebou? Očísluj.  

Vybarvi měsíc podle ročního období:  

                                        jaro – zelená, léto – červená, podzim – hnědá, zima – modrá 
 

listopad prosinec duben červen 

únor září srpen květen 

březen leden červenec říjen 

               
 

2. Název učiva: Jaro 

Zakroužkuj, který svátek je na jaře. 

a) Vánoce 

b) Velikonoce 

3. Název učiva: Hospodářská zvířata  

Napiš k domácím (hospodářským) zvířatům, čím jsou pro člověka užitečná. 

prase  maso s l ep ice     

kráva    ovce     

                               

4. Název učiva: Jaro 

Škrtni (1) slovo, které do věty nepatří: 

Mezi jarní rostliny patří sněženka, divizna a petrklíč. 

Mezi domácí (hospodářské) ptáky patří krůta, kohout a vrabec.  

Mezi tažné ptáky patří kukačka, vlaštovka a sýkora. 

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

 

 

 

 

 

 



Vyplněný kontrolní list odevzdáte ve škole v termínu od 20. 4. do 25. 4. 2020 při vyzvedávání 

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


