2. ročník
Předmět

V době od
Učebnice/
pracovní sešit

Poznámky

27. 4. - 30. 4. 2020
Den Země - pokračování

Den Země – příběh
PRACOVNÍ LIST Č. 1
Český jazyk

Písanka

Pokračuj další dvoustranou

- str. 20 a 21

Čtení

Vezmi si knihu Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, kterou máš doma a
přečti si kapitolu Psaní. Co se v ní odehrálo? Napiš 4 věty do
sešitu. Nakresli obrázek. Vše vyfoť a pošli mi na mailovou
adresu: martina.zajickova@zsgraficka.cz

Stále platí procvičování na gramar.in. Nezapomeň se vždy přihlásit! :-)
Matematika

Stále platí procvičování na matika.in! Nezapomeň se vždy přihlásit! :-)
Pracovní sešit

- str. 2, 3 celé

Den Země - dotazník
PRACOVNÍ LIST Č. 2 + správné odpovědi na otázky z minulého kvízu :-)
Prvouka

Omalovánka
planety Země

Vybarvi správně planetu Zemi (omalovánka je pod tabulkou)
Jaké barvy použiješ a proč?
(Zdroj: http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-asablony/omalovanky/837-den-zeme)

PRACOVNÍ LIST Č. 1 – PŘÍBĚH
Přečti si příběh o Wangari Maathai a odpověz na otázky. Své odpovědi napiš do sešitu:
1) v jakém státě tato žena žila?
2) v jakém světadílu tento stát leží?
3) k čemu došlo ve vesnici, kde Wangari žila?
4) jaké řešení Wangari navrhla?
5) jaké překážky ji čekaly?
6) vyřešily se nějak?
7) kolik stromů nakonec Wangari s ostatními ženami zasadila?
8) dopadl její příběh nakonec dobře?
9) udělal jsi někdy něco ty, abys zachránil alespoň kousek přírody? Sbíral jsi například v lese
odpadky, zasadil jsi zelenou rostlinu?
Všechny odpovědi najdeš v textu níže!

PRACOVNÍ LIST Č. 2
ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE A NAPIŠ :-)

co je ŽLUTÉ

co je MĚKKÉ

co je CHLUPATÉ

co je TENKÉ

co je STUDENÉ

co je KŘEHKÉ

co je PRůHLEDNÉ

co má ROHY

co UMÍ PÍSKAT

co ZAPÁCHÁ

co HŘEJE

co ti dělá RADOST

Správné odpovědi na otázky z minulého kvízu:
1) Nejvíce vody spotřebujeme v koupelně!
2) Bez vody přežije člověk max týdne (bez jídla přežije člověk 3-4 týdny, ale bez vody
stěží 7 dní)
3) Plastové sáčky v moři jsou pro zvířata velice nebezpečné. Mohou je spolknout a udusit
se.
4) Žvýkačka se v přírodě rozkládá až 50 let! Věřil bys tomu?
5) Nejvíce se u nás vytřídí papíru – a to je skvělé, protože papír se dá znovu využít a
zpracovat.
6) Tím, že budeš recyklovat odpad, zachráníš stromy, hory i sebe! Všechny odpovědi
jsou správné :-)

