
Domácí práce od 23. 3. do 27. 3. 2020 – třída II. B 

Vážení rodiče, milé děti, 

mrzí mne, že Vám musíme zadávat úkoly touto cestou a zároveň Vám všem moc děkuji za e-maily, které mi 

posíláte. Procvičovat učivo můžete i na těchto portálech:  www.vcelka.cz – procvičování čtení a angličtiny, 

www.matyskova-matematika.cz – zde lze najít výuková videa k matematice, http://skolakov.eu/ - zde najdete 

procvičování českého jazyka, matematiky a prvouky 

Český jazyk 

Učebnice  

str. 80– četba textu 

                  cv. 2 – 4 ústně 

str. 81 – přečíst celou stránku 

                  cv. 6 – ze cvičení vypiš do ŠS slovesa z textu 

str. 82 - četba textu + úkoly v kroužku ústně 

                  cv. 2 – 6 ústně 

                  cv. 7 – napiš do ŠS 

PS str. 49,50 a 51 – celá 

PP (Pravopisné pětiminutovky) str. 13, 14 a 15 celá  

Matematika 

PS str. 18 - 20 naučit se násobilku 5 

 PZ (Počítáme zpaměti) str. 5 -7 celá 

Prvouka 

- zopakovat si části rostlin a stromů, procvičovat názvy dnů, měsíců, roční období 

Čtení 

Čítanka str. 112 - 115 

Písanka str. 13, 14, 15 

Výtvarná výchova 

- nakresli na papír A4 velikonoční vajíčko  – práci odevzdáš po návratu do školy 

Angličtina 

Dobrý den 2. B a rodiče. 

Úkolem na další týden bude, namalovat vaše nejoblíbenější ovoce a zeleninu a napsat význam v angličtině, 

vždy pouze jeden kus a výběr z učebnice. Obrázek si uschovejte a přineste do školy. 

V učebnici si společně projděte str. 50 a poté vypracujte úkoly str. 52/ cv. 1, 2, 4 a str. 53/ cv. 7. Zkuste úkoly 

dělat samostatně, pomůckou je naše kniha. Pokud si nebudete vědět rady, může pomoci někdo z rodiny. 

Už se na všechny moc těším.:) 

 

e-mail: novakova@chelcickeho.cz 

Přeji vám pěkný den a těším se na vaše práce  

Jana Nováková 

http://www.vcelka.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://skolakov.eu/
mailto:novakova@chelcickeho.cz


Pracovní list ze čtení 2    

Jméno: ________________________ 

Čítanka str. 112 – článek “Měsíce plné slunce, vánku a veselého deště“ 

Odpověz na otázky:  

Jak se jmenují děti v článku? ___________________________________________________ 

Z čeho si chtěly udělat rybníček? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kteří živočichové se v článku vyskytují? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Napiš názvy alespoň tří ptáků, kteří se k nám na jaře vracejí z teplých krajin. 

___________________________________________________________________________  

Který svátek slavíme na jaře? __________________________________________________ 

 

 

 

Čítanka str. 114 – říkanky „Pomlázka“ a „Zajíčkova koleda“  

zlatičká - ________________________  vajíčka - _________________________ 

do louže - _______________________ 

 

do provody - _______________________  zajíček - _________________________ 

koroptvička - _______________________  červené - ________________________ 

za potokem - __________________________ králíčka - ________________________ 

 

Práci si vytiskni, vyplň, pokud můžeš, naskenuj a pošli na můj e-mail ke kontrole, 

v případě, že ji nemůžeš odeslat, odevzdáš ji vyplněnou po návratu zpět do školy. 


