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SLOH 

- přečti si článek „Hrníček“ na s. 88 a ústně odpověz na otázky 

- 88/2 podobně jako Anežka vyber jiný dárek a popiš ho (vlastní popis, komu chceš dárek dát, uděláš 

jím radost?) 

- můžeš nakreslit obrázek 
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Podívej se na výukové video „BĚ, PĚ, VĚ, MĚ“  https://www.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74 

 

zápis do ČJ-Š (nezapomeň na datum) 

Skupiny bě, pě, vě, mě 

Vyslovujeme tři hlásky [bje], [pje], [vje], [mňe], ale píšeme dvě písmena bě, pě, vě, mě. 

Hlásková stavba:  

 

 

Procvič do sešitu hláskovou stavbu slov: auto, houba, větrník, svět, věří, plný, strčí, Běla, hloupě 

 

uč. 89/1 + ústně otázky k článku + dále vypiš 

pět sloves  ___________________________________________________________________ 

pět podst. jmen___________________________________________________________________ 

tři předložky ___________________________________________________________________ 

dvě spojky ___________________________________________________________________ 

dvě vlastní jména    ________________________________________________________________ 

vytvoř souvětí ___________________________________________________________________ 

 

uč. 90/1 + ústně otázky k článku + dále vypiš 

počet vět ___________________________________________________________________ 

větu oznam. ___________________________________________________________________ 

větu tázací ___________________________________________________________________ 

tři slova s i/í po měkké souhlásce _____________________________________________________ 

jedno slovo s y/ý po tvrdé souhlásce __________________________________________________ 

dvě jména vlastní _____________________________________________________________ 

dvě jména obecná _____________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74
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Procvičuj: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bepeveme_1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-

dvojic/cviceni1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-

diktaty/cviceni1.htm 

 

Pro rychlíky: dě – červeně, tě – žlutě, ně – modře, mě - zeleně 

 

 

 

Na zvláštní list napiš diktát a přepis: 

Andělka má malé štěně. Jmenuje se Brok. Stále si s ním hraje. Jednou jí snědlo celou svačinu. Někdy jí 

olizuje dlaně. Ale často ještě dělá loužičky. Andělka se na čilé štěně nezlobí. Je ráda, že má kamaráda! 

I bílá kočka Sněženka se s Brokem ráda dělí o zahradu. 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bepeveme_1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
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Diktát 

__________________________________________________________________________________
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Přepis uč. 90/3 
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