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Milí druháčci,  

tak se nám ten školní rok chýlí ke konci. Poslední učivo, se kterým se seznámíte, je 

spojování vět do souvětí. 

         

Učebnice      

Na s. 103 je opět důležitá žlutá tabulka. Zjistíte v ní, jaký je rozdíl mezi větou jednoduchou 

a souvětím.  

103/2 Věty jednoduché spojujte pomocí spojky v závorce do souvětí. 

103/3 Rozlišujte věty jednoduché a souvětí. 

103/4 Opět ústně vymýšlejte věty jednoduché s různými slovesy. 

Další cvičení si uděláme spolu v úterním on line vyučování.  

        

Pracovní sešit       

S. 37 Spojování jednoduchých vět do souvětí nacvič ústně, jedno souvětí přepiš.  

S 38, 39, 44 

  

Písanka 2    

    

Tentokrát opět nic, máte toho dost v pracovním sešitě .  

             

Čtení           

Ti, kteří zůstávají doma, si přečtou, co budou chtít, my ve škole budeme číst z 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:  

  

Pracovní sešit  

 

38/1 

Včely opylují květy a vyrábějí v úlu med. 

Vosy nevyrábějí med ani nežijí v úlech. 

Když včela píchne, většinou zahyne. 

 

38/2 

Byl jeden sedlák. Ten jednou zapřáhl voly a jel na pole. Zatím se mu doma narodil chlapec. 

Byl maličký jako paleček, ale hned běhal po okolí. Když maminka uvařila oběd, šel Paleček 

za tátou, aby mu oběd donesl. Máma měla strach, že se Palečkovi něco zlého přihodí. 

Paleček byl sice malý hoch, ale rodičům pomohl k bohatství. 

 

38/3 

Vůbec se neučí, obecní úřad, šňůrka od balíčku,  půlky citronu, smůla ve hře, duha nad 

údolím, utíkal domů, sůl a cukr. 

 

39/1 

Ve vsi žila vdova a ta měla dceru.  2  

Dcera šla do lesa na jahody, aby měly co k jídlu.   2 

V lese se rozdělila o poslední kousek chleba s žebračkou. 

Stařenka jí darovala hrneček, ale také jí dala radu.  2 

Hrneček uvařil tolik kaše, že se obě doma najedly a neměly už hlad.  3 

Když odešla jednou dcera na trh, dostala matka chuť na kaši.  2 

Hrneček jí přetekl, protože zapomněla kouzelná slovíčka.  2 

Kaše se valila vesnicí. 

Lidé nemohli domů, protože kaše zavalila celou silnici.  2 

Dcera se naštěstí vrátila a hrneček zastavila.  2 

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


 

44/1 

Prázdniny jsou za dveřmi. Pamatuj si moje rady.  

Ve vodě plav jako šipka, ale nepouštěj se do velké hloubky.  2 

Na sluníčku nos na hlavě čepici, aby tě nepostihl úpal.  2 

Nechoď na silnici bez důkladného rozhlédnutí.  

Při projížďce na loďce se nenakláněj. 

Řekni rodičům, když někam jdeš.  2 

Nikdy si nehraj na silnici. 

Buď ukázněný! Drž se těchto rad. 

 

SOUTĚŽ 

to koupání (podstatné jméno)………...koupu se (sloveso) 

to opalování (podstatné jméno)…..….opaluju se (sloveso) 

to plavání (podstatné jméno)…..…..… plavu (sloveso) 

  

   

    

     

  


