
 

Český jazyk – 2.11. -6.11. 

2. ročník 

Milí rodiče a děti, 

doufali jsme, že se 2. listopadu potkáme s dětmi ve škole a budeme pokračovat v prezenční 

výuce. Bohužel, epidemiologická situace nám to nedovoluje a tak budeme bohužel muset 

pokračovat v nastaveném systému distanční výuky. Zachováme to, co jsme si vyzkoušeli již 

před prázdninami. Učivo budu zadávat na webové stránky, jak jste zvyklí. Prosím rodiče, aby 

si děti plnily úkoly pravidelně. 

Distanční výuka je dle školského zákona povinná a případné nesplnění úkolu musí být 

řádně zákonným zástupcem omluveno. 

Informace k nácviku čtení: 

 Každodenní nácvik čtení doma je důležitý,                                                                            

denně 10 minut čtení   

v Živé abecedě číst řádky písmen, slabik , následně slov ... 

10 minut dále věnujte alespoň třikrát v týdnu skládání písmen a slabik do lišty podle vašeho 

diktátu  

 

Vzhledem k dlouhodobé absenci, musíme nejdříve zopakovat čtení ze Slabikáře  

 Slabikář str. 42 -45 - čtení a výslovnost písmen Ď,ď, Ť, ť, Ň, ň a plnění zadaných 

úkolů pod textem 

  Str. 42/cv. 4 – přečti, opiš jména dětí  

 Psaní –  (písmeno č, Č) – opiš slova a doplň věty 

 PL – doplň přiložený pracovní list 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



Medvídek 

K narozeninám jsem dostal plyšového medvídka. Kolem krku má 

puntíkovanou mašli. Každý puntík je jiný. Jeden je červený, druhý 

zelený, třetí žlutý, čtvrtý modrý. Moje sestry Jana a Helena by také 

takového plyšáčka chtěly. Třeba jim ho maminka také k svátku 

koupí. A jakou oblíbenou hračku máš ty? 

1. Kolik jsi přečetl vět? _____ 

2. Opiš větu, která má 5 slov 

___________________________________________________ 

3. Podtrhni slova, která označují barvu. 

4.Opiš otázku:______________________________________ 

5. V poslední větě podtrhni jednoslabičné slovo 

6. Opiš jména: ________________________________________ 

7. Zakroužkuj slovo, které má nejvíc písmen. 

8. Najdi a napiš trojslabičné slovo: _________________________ 

9. Namaluj svoji oblíbenou hračku. 

 

 

    

 

 

  

 

 



1. opiš slova:  

 

číslo     tečka     čárka     myčka    kočka   míčky 

________________________________________ 

 

 

2. Odpověz na otázky a odpověď napiš: 

 

Čím si házíme? …………………….  

 

Čím zamykáme zámek? ......................  

 

Co snáší slepice? ................................  

 

Čím ryjeme záhon? ............................  

 


