
Speciálně pedagogická péče – 30.3. – 5.4.2020 -2. stupeň 

Dobrý den, 

v příloze Vám zasílám další pracovní list. Úkoly jsou jednoduché a věřím, že je zvládnete vyplnit i sami 

bez pomoci rodičů. Pokud si s nějakým cvičením nebudete vědět rady, můžete se na mě obrátit buď 

emailem, nebo se spojíme přes Skype a vyřešíme úkol společně. 

Pracovní list si buď vytiskněte, nebo pište do sešitu (30.3.2020 – 1. úkol – antonyma – 1. chytrý). Nechci 

abyste úkol zasílali ve wordu, ráda bych, abyste si procvičovali i psaní ručně. Přečtěte si po sobě úkol a 

zkuste najít chyby a opravit je jinou barvou (červená, zelená… je to fuk      ). 

Úkol mi pak vyfoťte a zašlete mailem do 5.4.2020 na adresu h.huserova@zs-srbska.cz 

        Přeji hodně štěstí Hanka Huserová 

 

1. Antonyma – doplň 

1. hloupý / ________________   11. rychlý / ____________________ 

2. tichý / _________________   12. hodný / ____________________ 

3. plný / _________________   13. úzký /  _____________________ 

4. vysoký / _______________   14. malý / _____________________ 

5. ostrý / ________________   15. bílý /  ______________________ 

6. blízký / ________________   16. zdravý / ____________________ 

7. tmavý / _______________   17. hezký / ____________________ 

8. štíhlý / ________________   18. bojácný / ___________________ 

9. mladý / _______________   19. kladný / ____________________ 

10. plný /________________   20. hladový/ ____________________ 

 

2. Cvičení na webu 

http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/shodasouhrn.php 

Spousta z Vás dělá chyby u shody podmětu s přísudkem, když píšete obsah kapitoly. Prosím o vyplnění 

následujícího cvičení a výsledky zase zašlete na můj email h.huserova@zs-srbska.cz  

Pomůžou Vám ukazovací zájmena TI muži, TY ženy, TA zvířata 

3. Rozvoj slovní zásoby – hru hrajeme i ve škole, napíšu Vám slova nadřazená a vy budete hledat 

slovo, které začíná na písmeno „M“ (př. Barva – modrá) 

1. nádobí - ________________    11. herec - ____________________ 

2. barva - _________________    12. zpěvák - ___________________ 

3. film - __________________    13. hra - ______________________ 
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4. oblečení - ________________________  14. věc ze dřeva - __________________ 

5. věc z kuchyně - ____________________  15. věc z koupelny - ___________________ 

6. předmět ve škole - __________________  16. nářadí - __________________________ 

7. příbuzní - _________________________  17. zvíře - ___________________________ 

8. mužské jméno - ____________________  18. hmyz - ___________________________ 

9. ženské jméno - _____________________  19. ovoce - ___________________________ 

10. název knihy - ______________________  20. zelenina - _________________________ 

4. Přečíst si libovolnou knihu, článek na internetu, encyklopedii a ve 3-5 větách napsat, o čem jsi 

psal/a. Nezapomeň si to po sobě přečíst a zkontrolovat chyby. 

 

 


