
Zadání Čj, M, Prv   II.tř.   02 (2.11. – 6.11.) 

Český jazyk: 

Čj  učebnice str: 22- DRUHY VĚT 

Přečti si říkanku Borůvky a zkus si odpovědět na úkoly a, b, c. 

                       str: 22/ cv.1 

 

                       str: 23 Věta oznamovací cv. 1 – přečti cvičení a žlutý rámeček 

      PS            str: 15/ cv.1 přečti a vypracuj úkoly a, b, c. 

                                    cv.2, 3, 4 

 

      učebnice str: 24- Věta tázací  

Přečti si rozhovor a zkus si odpovědět na úkoly a, b, c. Přečti si žlutý rámeček. 

       PS           str: 16/ cv. přečti a zazpívej si písničku a vypracuj úkoly a, b, c, d. 

                       str: 16/ cv.2, 3 v tomto cvičení pracuj podle vzoru 

               PŘI PRÁCI ČTI POZORNĚ A PŘEMÝŠLEJ 

       učebnice str: 26 /cv.5 pracuj podle zadání a věty přepiš do školního sešitu. 

 

                       str: 27 Věta rozkazovací           

Přečti si zadání a rozkaž, co se má na obrázku udělat. Přečti si žlutý rámeček. 

        PS          str: 17/ cv. 1, 2, 3 pracuj podle zadání 

 

       učebnice str: 28 Věta přací  

Přečti si úkol 1 a odpověz podle obrázku. Přečti si žlutý rámeček. 

        PS           str: 18/ cv. 1- přečti a vypracuj podle zadání i úkoly a, b, c, d. 

                        str: 18/ cv. 2 -pracuj podle vzoru, cv.3 a, b – pracuj podle zadání. 

 

Písanka:         str: 9, 10, 11 -  piš a procvičuj správné tvary písmen. 

 

Čtení:            čítanka str: 28 – 36 nebo vlastní kniha. ČTI KAŽDÝ DEN. 

 

 



 

Matematika: 

Procvičování učiva z PS ze str. 15, 16, 17, 18, 19  - v malém sešitku PROCVIČUJEME 

S MATÝSKEM  

                           str. 8, 9 

Ma PS str. 20, https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-4-dil-

strana-20/ 

 

Ma PS str: 21, https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-4-dil-

strana-21/ 

  

Ma PS str: 22, https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-4-dil-

strana-23/ 

 

Ma PS str: 23, https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-4-dil-

strana-23/ 

 

Ma PS str: 24, https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-4-dil-

strana-24/  

 

  

Využijte výuková videa! 

 

 

 

Prvouka: 

Prv PS str: 16 Přečti zadání a vypracuj. SPOLEČNÝ ÚKOL NE! 

             str: 19, 20 pracuj podle zadání ( v modrém rámečku jen první část) 
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