
Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020 – třída II. B 

Český jazyk 

Učebnice  

str. 77 – četba textu 

                  cv. 2 – ústně 

                  cv. 3 – napiš do  ŠS 

                  cv. 4 – 6 – ústně 

str. 78 – četba textu + úkoly v kroužku ústně 

                  cv. 2 – napiš do ŠS 

                  cv. 3 a 4 – ústně 

str. 79 - četba textu + úkoly v kroužku ústně 

                  cv. 2 – ústně 

na stránkách 77 – 79 si přečti růžové rámečky 

PS str. 47 a 48 – celá 

PP (Pravopisné pětiminutovky) str. 11 a 12 celá  

Matematika 

PS str. 15 – celá – naučit se násobilku 4 

      str. 16 a 17 – celá 

PZ (Počítáme zpaměti) str. 3 a 4 – celá 

Prvouka 

Učebnice str. 47 – přečíst 

- naučit se části kvetoucí rostliny (str. 46) a části kvetoucího stromu (str. 47) 

- naučit se rozpoznávat jarní květiny ze strany 46 

PS str. 56, 57 a 58 

Čtení 

Čítanka str. 109, 110, 111 

Písanka str. 10,11,12 

Výtvarná výchova 

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

Angličtina 

uč. str. 48/cv.2,4 

              49/cv. 6, 8 

slovní zásoba str. 46 

e-mail: novakova@chelcickeho.cz 

Přeji vám pěkný den a těším se na vaše práce  

Jana Nováková 

mailto:novakova@chelcickeho.cz


Pracovní list prvouka 

 

Jméno: ________________________ 

K obrázkům napiš správný název z nabídky, obrázky vybarvi podle 

skutečnosti: 

sněženka, krokus, petrklíč, sasanka, sedmikráska, fialka, 

pampeliška, narcis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



Pracovní list ze čtení 

 

Jméno: ________________________ 

Čítanka str. 109 – báseň „Včela“ 

Doplň rýmy z básničky:  

zabzučela - ________________ 

Jaro je tu - ____________________ 

tak - ______________ 

je pryč - _________________________  

do dálky - ______________________ 

je tu - _______________________  

 

Čítanka str. 110 – článek „Království včel“ 

Napiš co mají jednotliví členové v úlu na starosti: 

přísná stráž - ____________________________________________________ 

úklidová služba - _________________________________________________ 

stavební četa - ___________________________________________________ 

vychovatelky - ___________________________________________________ 

moudrá královna - ________________________________________________ 

Co udělá stará královna, když se v úlu vylíhne nová královna? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

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. 


