
DOMÁCÍ UČENÍ 2. ROČNÍK 3. 11. 
 
Dobrý den, milé dětiJ. 
Opět nás dnes čeká procvičování matematiky, český 
jazyk a v prvouce učení o rodině. 
M:  
V PS na straně 39 je procvičování sčítání s přechodem a 
přičítat budeme k číslu 7. To už mi napovídá, že musím 
přidat nejprve co??? Samozřejmě 3. 
 
Kdo chce, může si opět pustit Matýskovo výukové 
video str. 39, cv. 1. 
Ale stejně si zopakujeme rozklad pomocí fazolky: 
 

7 + 8 = 10 + 5 = 15  
 
 
Cv. 1 – počítej pomocí rozkladů 
Cv. 2 – počítej a spoj příklady se stejným výsledkem 
Cv. 3 – počítejte a všimněte si, co se děje, když čísla 
vyměníme J 
Cv. 3 – slovní úlohu zkuste samy, bez Matýska. 
Nezapomeňte ji správně graficky znázornit na ose. 
Pouze ten, komu by úloha nešla, si ji nechá na 
Matýskově videu vysvětlit a pak stejně udělá sám J!! 
 



Otevřete si tygříkův sešit, vynechte jeden řádek a 
přepište a vypočítejte dva sloupky, opisujte 
z obrazovky, jako z tabuleJ. 
 
7 + 8 =                                                            8 + 5 = 
9 + 6 =                                                            7 + 4 = 
8 + 4 =                                                            9 + 3 = 
7 + 7 =                                                            8 + 8 = 
 
A na procvičení ještě on-line v odkazech. 
 
ČJ:  
Dnes začneme PS, stranou 23. 
Cv. 1 je tvoření vět ze slov, která jsou v bedýnkách na 
zeleninu. Nezapomeňte na pravidlo, že věta začíná 
velkým písmenkem a končí znaménkem. 
Cv. 2 budete dělat podobně, ale slova podle správného 
pořadí ve větě číslovat. 
Cv. 3 – zase „řádila“ Agáta a vygumovala nám slova. 
Najděte to správné a větu napište dobře. 
V učebnici na straně 34 jsou dnes pro vás zábavná 
cvičení. Cv. 5 je tvoření vět z přeházených slov. Řekněte 
si je nejprve ústně tak, aby věty dávaly smysl. 
Potom si otevřete sešit, vynechte řádek, napište dnešní 
datum (myslíte, že to mám pořád ještě připomínat 
nebo už víteJ?) a správně napište tři věty sestavené 
z bleděmodrých slov (b). 



Cv. 6 a 7 jsou rébusy. Víte, co je to rébus?  Je to taková 
zašifrovaná hádanka, kde jsou slova nebo časti slov 
nahrazeny obrázkem. 
Zkuste si pohrát a rébusy vyluštit. Pracujte pouze na 
papíře, nemusíte do sešitu. Jsem zvědavá, jestli na 
všechno přijdeteJ. 
 
Prvouka: 
Včera jsme začali učení o rodině a dnes si otevřete PS 
na straně 27. My už jsme si říkali, jak se k sobě chovají 
kamarádi. To už známe. Dnes si povíme, jak se k sobě 
chováme doma. 
Malá hádanka pro všechny: Vzpomeňte si, co vám 
říkám. My jsme tady u nás ve třídě taková větší 
______________ a podle toho se k sobě musíme 
chovat. Jsem zvědavá, kdo si na to vzpomeneJ. 
Vypracujte ještě i stranu 28. 
 
A kdo by chtěl, mohl by mi nakreslit svoji nejoblíbenější 
hračku, kterou má ve svém pokojíčkuJ. 
 
Mějte se krásně. 
Vaše paní učitelka Zdeňka 
 
  
 
 



 


