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Milí druháčci, 

tento týden navštívíme domeček č. 7, ve kterém bydlí předložky a domeček č. 8 se   

spojkami.   

O předložkách už jste slyšeli v první třídě. Jsou to  slova, která čteme dohromady 

s následujícím slovem, ale píšeme je vždy zvlášť. Několik předložek máte v učebnici na s. 94  

ve žluté tabulce. 

Pro vás nový je slovní druh, kterému se říká spojky. Spojky jsou slova, která spojují slova 

nebo věty. Opět jich máte několik vyjmenovaných ve žluté tabulce na s. 95 a pak v prac. 

sešitě.  

        

Učebnice     

Protože si spoustu cvičení uděláme spolu při naší výuce, vám už zůstává jen napsat do sešitu 

ČJ cv. 3 na s. 94 a ústně doplnit cv. 2 na s. 95 .   Do sešitu nebo na papír nakreslete obrázek 

podle cv. 4 na s. 97. Nezapomeňte ve větách vyhledat předložky.    

       

Pracovní sešit      

26/1  

Po předložce slovo mění tvar. Pište správné tvary i s předložkami, předložky pastelkou 

zakroužkujte. 

26/2, 3  

27/1, 2 

Na lístečku u Emanuela jsou napsány některé spojky. Nejsou všechny, ale pomůžou vám u 

řešení cvičení na této straně. 

31/3 

POZOR! Vaším úkolem je vykreslit jen podstatná jména červeně, slovesa zeleně, předložky 

žlutě a spojky hnědě. 



   

Písanka 2   

   

Tentokrát nic, máte toho dost v pracovním sešitě . 

            

Čtení          

Ti, kteří zůstávají doma, si přečtou, co budou chtít, my ve škole budeme číst ze staré 

Čítanky a Pohádky.   

        

        

 Pro šikulky platí nadále Školákov, Český jazyk 2. ročník, párové souhlásky, abeceda, 

měkké a tvrdé slabiky.         

          

 Další procvičování můžete zkusit na Internetové školičce: https://pripravy.estranky.cz/.          

https://www.gramar.in/cs - adresa stránek, kde jsou procvičování i hry.       

        

   

   

ŘEŠENÍ: 

 

Učebnice  

94/3: u potoka, zajíc, od lesa, středa, od sestry, provaz, za domem 

 

Pracovní sešit 

26/1:  na louce  přes lávku 

  ve dvoře  pod peřinou 

  k mámě   nad květinou 

  ze strachu  bez košíku 

  u Hynka  po jídle 

  s motýlem  okolo domu 

26/2:  

Dej batoh na záda. Běž se podívat do přírody. Pod stromem roste hebký mech. Choď jen po 

pěšinách. Nemluv v přírodě nahlas. Nechoď na houby bez košíku. Přivoň si k podbělu. Přes 

potok vede úzká lávka. Slyšíš z (u) rybníka kvákání žab? Projdi se tiše kolem (okolo) rybníka.  

26/3: 

PODSTATNÁ JMÉNA: bodlák, pýr, seno 

SLOVESA: kosit, skákat, obracet  

PŘEDLOŽKY: před, přes, okolo, za, pod 

27/1 

https://www.gramar.in/cs/result.php?g_idt=5ea7fc47ef307
https://www.gramar.in/cs/result.php?g_idt=5ea7fc47ef307
https://www.gramar.in/cs/result.php?g_idt=5ea7fc47ef307
https://www.gramar.in/cs/result.php?g_idt=5ea7fc47ef307


Natrhala jsem sedmikrásky, ale uvadly mi. Myslela jsem si, že bez vody vydrží déle. Blíží se 

bouřka a já utíkám domů. Maminka mi vaří čaj, protože mám kašel. Půjdu ven, až bude 

hezky. 

27/2 

SPOJKY: ale, že, protože, že, jestliže, když, aby, nebo, a 

 

  

   

    

 


