
Český jazyk 
30. - 3. dubna 2020                                                              Jméno ___________________________________ 
 
 

uč. 80/1 přečti článek 

80/2, 4 ústně 

80/3 do sešitu – 6 vět, používej přirovnání 

 

 

zápis do ČJ-Š (nezapomeň na datum) 

Slovesa 

Jsou to slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.  

 

Procvičuj zde: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm
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81/1 ústně 

 

Slovesa budeme v sešitech označovat PODTRŽENÍM ČERVENOU VLNOVKOU!!! 

Podstatná jména budeme v sešitech označovat PODTRŽENÍM ROVNOU MODROU ČAROU!!! 

 

81/2, 3, 4, 5 – napiš do sešitu 6 vět, podtrhni pouze slovesa červenou vlnovkou 

 

81/6 – přepiš do sešitu, podstatná jména podtrhni rovnou modrou čarou, slovesa červenou vlnovkou 

 

82/1 přečti, seřaď věty podle pořadí a napiš do sešitu, vyznačuj podstatná jména a slovesa tak, jak už 

to umíš 

 

82/3-7 ústně 

 

Zopakuj si abecedu. 

Seřaď podle abecedy: 

a) ananas, jablko, třešeň, banán, hruška 

__________________________________________________________________________________ 

b) ředkev, kapusta, zelí, paprika, okurka 

__________________________________________________________________________________ 

c) pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice 

__________________________________________________________________________________ 

d) Dan, David, Daniela, Dominik, Dobromila 

__________________________________________________________________________________ 
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PŘÍSLOVÍ 

 

 

Oprav popletená přísloví a napiš je správně. 

Co se v mládí naučíš, tomu není pomoci. Komu není rady, nesmí do lesa. Kdo se bojí, ve stáří jako 

když najdeš. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Na zvláštní list napiš diktáty: 

1) V druhé třídě skončilo vyučování. Filip Zounar s Davidem Pechou jdou na oběd do školní jídelny. 

Markéta Černá bydlí ve stejné ulici jako Eliška Václavíková, a proto jdou domů spolu. Na Elišku čeká 

s obědem babička Průchová. Ivan Andrýs má výtvarný kroužek. 

2) Jmenuji se Jan Hříbek. V lese vyrostl hříbek. Můj nejlepší kamarád je František Nový. 

K narozeninám dostanu nový mobil. Na stole leží zapálený františek. Vysoké květiny s velikými květy 

se nazývají jiřiny. Do naší třídy chodí dvě Jiřiny. 
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Diktát 1) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Diktát 2) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


