
DOMÁCÍ UČENÍ 2. ROČNÍK, 2.11. 
 

Dobrý den, milé dětiJ!  
Dnes začíná nový týden našeho domácího učení. A taky 
začal už listopad, měsíc, který dostal jméno podle toho, 
že kolem nás padá listí ze stromů. A nás čeká 
matematika, český jazyk a prvouka. 
M: 
Dnes si zopakujeme další sčítání s přechodem desítky a 
budeme přičítat k číslu 7. Otevřete si PS na straně 38. 
Bude dobré nechat Matýska připomenou, jak se to 
dělá. Je to jen úvod, protože si zítra zopakujeme i 
„fazolky“J. Otevřete si Matýskovo výukové video str. 
38, cv. 1.  
Kdo si zopakoval, může si ještě v odkazech otevřít 
interaktivní učebnici a do odkazů jsem poslala 
procvičování: Hledání dvojic příkladů a Číselná 
osa/sčítání.  
Potom se můžete pustit do cv. 2 a cv. 3, to už zvládnete 
samostatněJ. 
 
ČJ: Otevřete si učebnici na straně 33. V úvodu uvidíte, 
že se dnes začneme učit o VĚTĚ. Vy už toho o větě víte 
spoustu. Víte, že musí začínat velkým písmenem, že má 
na konci znaménko (.?!) a také, že se skládá ze slov. 
Dokonce už jsme se seznámili s druhy vět (O,T,R,P).  
Takže to pro vás bude hračka.  
Vezměte si sešit, vynechte řádek a napište dnešní 
datum. Potom si krásně nadepište VĚTA a barevně 



podtrhněte podle pravítka. A potom si přečtěte a 
vlepte žlutý lísteček.  
 

 
 
Cv. 1 – spočítejte, kolik slov má první a potom druhá 
věta (POZOR! Věta není řádek, ale končí znaménkem) 
Cv. 2 – vypadá, jako by ji psal nějaký popleta a 
zapomněl na mezery, udělejte slabě tužkou čárku za 
každým slovem a věty rozdělte správně na slova.  
 
Do sešitu potom opište správně věty, které musíte také 
rozdělit na slova: 
 

Těšímsedonašíškoly. 
Včerazačallistopad. 
Brzybudepadatsníh. 
 
A přidejte ještě větu ze str. 33, cv. 3. S tou si nějaký 
sešitový skřítek nějak pohrálJ. 
 
Pracovní sešit otevřete na straně 21.  
Cv. 1 – krásná básnička, možná právě o měsíci listopadu 

a) spočítejte slova ve větách 
Cv. 2 – Agáta je vtipálek, vymazala mezeryJ 



Cv. 3 – do vět se dostala slova, která tam nepatří. 
Najdete je? 
Cv. 4 – v obrázku najděte tři věty, přečtěte je a 
v obrázku vybarvěte slova jedné věta stejnou pastelkou 
 
Přidávám ještě odkaz na písničku Káča našla ptáče, o 
které jste si dnes četli. 
 
Prvouka – Ukončily jste učivo o podzimu a dnes si 
začneme povídat o krásném tématu, o RODINĚ. 
 
Už jsme si o tomto tématu povídali v první třídě a víte, 
kdo všechno patří do rodiny. Ta nejbližší rodina je 
maminka, tatínek, TY a tvoji sourozenci. Máme ale i 
babičky, dědečky, tety, bratrance, …. 
PS otevřete na straně 26, a prohlédněte si obrázek. 
Zkuste poznat, kdo je čí maminka, tatínek, teta, 
babička, … není to vůbec jednoduché. 
Posílám nápad na krásné vlastní zpracování vaší rodiny. 
Z loňského roku si určitě vzpomenete, že se tomu říká 
RODOKMEN. Tak se budu těšit, jak se vám to podaří. 
Jako dobrovolné opakování posílám v odkazech 
interaktivní Luštěnku-zeleninu. 
 
 
Pro dnešek všechno, přeju krásný listopadový den. 
Vaše paní učitelka Zdeňka 
 



 
 


