
DOMÁCÍ UČENÍ 2. ROČNÍK 13. 11. 
 
Dobrý den, milé dětiJ! 
Máme tu poslední den pracovního týdne a pro nás je to 
i jeden z několika posledních dnů, kdy se učíme doma. 
Brzy už se uvidíme a já z toho mám obrovskou radostJ. 
Pojďte se pustit do práce, ať to máme rychle za sebou. 
Dnes nás čeká matematika, český jazyk a trochu 
tvoření. 
M: Dnes budeme opět nakupovat. Tentokrát něco, co 
má jednotku litr (už víme, že je to vše, co teče a má 
tedy objem). 
Prohlédněte si obrázek nahoře, kde stojí před obchody 
cedule s nabídkami.  
A můžete si pustit Matýskovo video str. 46, cv. 1., 
potom si ale vyplňte bez pomoci. Slovní úlohy už 
zvládneteJ. Nezapomeňte si graficky odškrtat 
z peněženky, napsat zápis, příklad a odpověď. 
Cv. 2 – jsou takové matematické hádanky, protože je 
musíte vymyslet, vypočítat a zaškrtnout správnou 
odpověď. 
 
Protože jste dnes moc nepočítaly, posílám v odkazech 
zašifrovanou hádanku. Počítejte příklady, zapisujte 
písmenka, která patří k číslu (pozor na červenou a 
černou barvu) a tajenku přečtěte po řádcích. Tak já 
jsem zvědavá, …… co jste to tedy četly? 
 



ČJ: Dnes si procvičíme správné čtení. Vezměte si zelený 
PS sešit JSEM ČTENÁŘ 1 a nalistujte stranu 8. 
Vyzkoušíte si správné čtení šeptem. I když nečteme 
úplně nahlas, můžeme čtenému textu dobře rozumět a 
na čtení se soustředit. To se nám ve třídě určitě hodí, 
protože musíme číst, abychom nerušili ostatní a přesto 
věděli, co čtemeJ. 
Cv. 1, 2, 3, 4 se snažte přečíst správně, abyste dokázaly 
vyplnit všechny úkoly.  
Na straně 9 už budete jen dopisovat podle zadání a 
vybarvovat nebo kreslit. 
 
Tvoření: Posílám nápad na sovičku. V příloze PDF 
najdete šablonu, kterou si vytiskněte a dozdobit 
můžete třeba podzimním listím. Nechám na vaší 
fantaziiJ.   
 
Mějte se krásně a těším se, že se brzy uvidímeJ. 
Vaše paní učitelka Zdeňka  
 



 


