
Domácí práce od 30. 3. do 5. 4. 2020 – třída II. B 

Milé děti a rodiče, 
děkuji za zaslané práce i za e-maily které mi posíláte. Moc děkuji všem rodičům a 

zákonným zástupcům, že se s vámi učí. Určitě to s některými není vůbec jednoduché. Doufám, že je moc 

nezlobíte a že jim doma pomáháte. Připravila jsem pro vás další úkoly. Doufám, že zadání jsou srozumitelná 

a práce vás bude bavit. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, cvičení nechte nevyplněné, až se ve škole 

sejdeme, společně si je vyplníme nebo mi napište a pokusíme se problém vyřešit. 

 Mohly by se vám líbit ještě tyto výukové portály:  https://pripravy.estranky.cz/ - kde na jednotlivých 

aktovkách najdete předměty k procvičování, stačí kliknout na aktovku: matematika- najdete zde příklady 

na procvičování sčítání a odčítání do 100, násobilku, český jazyk – zde můžete procvičovat druhy vět, 

pravopis druhé třídy, prvouka – zde můžete procvičovat názvy stromů a hodiny, angličtina – zde si můžete 

procvičit barvy,  https://www.matika.in/cs/ - procvičování matematiky, učivo je zde rozděleno po ročnících 

https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=1 – čtení s porozuměním, najdete zde texty ke 

čtení i s úkoly k přečtenému textu, pod názvem stačí v Seznamu textů rozkliknout šipkou požadovaný 

ročník. 

Moc se těším, až se ve škole sejdeme a budeme pracovat společně. Bude to ještě nějakou chvilku 

trvat, ale pak si vše vynahradíme. 

Český jazyk 

Učebnice – cílem práce s učebnicí je zopakovat si slovní druhy (podstatná jména a slovesa), pravopis i/í po              

        měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých souhláskách, vyhledat vlastní jména  

str. 83 – cv. 1 přečti si článek + ústně odpověz na otázky v kroužku pod článkem  

Připomínám: 

Slovesa - jsou slova, která říkají co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi dějě 

Příklad:  žák – čte, píše, maluje, umí 

                  kočka – přede, mňouká, chytá 

      šála – hřeje, studí 

Podstatná jména – názvy osob, zvířat a věcí 

                                 -  můžeme si na ně ukázat ten, ta, to – ti, ty ta 

Příklad: táta, pes, umyvadlo 

cv. 2 – ústně 

Připomínám: 

Vlastní jména – píšeme s velkým počátečním písmenem a jsou to : 

jména a příjmení lidí - Alena Horká 

vlastní jména zvířat – kočka Micka, pes Azor 

jména měst a vesnic – Praha, Mladá Boleslav 

cv. 3 – napiš do pracovního listu, který jsem připravila - najdeš ho na dalších stránkách, nebo cvičení  

             napiš na volný list papíru    

cv. 4 – jen si přečti 

cv. 5 – pravopis neúplných slov si odůvodni ústně 

PP (Pravopisné pětiminutovky) str. 16, 17 – procvičuješ pravopis i/í a y/ý  po měkkých a tvrdých  

souhláskách 

PS str. 52 – zopakuješ si rozdělení hlásek, pokud si nepamatuješ, v učebnici na str. 118 a 119 najdeš 

nápovědu 

https://pripravy.estranky.cz/
https://www.matika.in/cs/
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=1


Matematika 

PS str. 21 – 22 -  procvičte si násobilku 5 a začněte dělení číslem 5  

!PS str. 21/ cv. 9 – není povinné, je určeno dobrým počtářům!  

Připomínám: Lichá čísla -  jsou čísla, která mají na pozici jednotek číslice 1, 3, 5, 9 

                         Sudá čísla -  jsou čísla, která mají na pozici jednotek číslice 2, 4, 6, 8 

Pravidla zaokrouhlování  čísel – potřebuješ si připomenout pro cvičení 3 na straně 22 

Zaokrouhlovat můžeme dvěma způsoby. 
 Prvním z nich je zaokrouhlování dolů, tedy že původní číslo zmenšíme. Dolů zaokrouhlujeme v případě, když je 
poslední číslice v rozmezí od 0 do 4. Například číslo 23 zaokrouhlíme na 20, protože poslední číslice je trojka. Číslo 54 
na 50, protože poslední číslice je čtyřka. Číslo 80 na 80. Pozor, určitě nezaokrouhlujeme dolů na 70, pokud tam 
máme nulu, číslo se nemění. 
Druhý způsob zaokrouhlení je nahoru, původní číslo se tak zvětší. Nahoru zaokrouhlujeme v případě, kdy je poslední 
číslice v rozmezí 5 až 9. Takže 19 zaokrouhlíme na 20, 56 na 60, 88 na 90. Nahoru zaokrouhlujeme i v případě, že číslo 
končí číslicí 5, tj. 15 zaokrouhlíme na 20, 75 na 80 atd. 

Pokud číslo končí na 0, 1, 2, 3 nebo 4, zaokrouhlujeme dolů. 
Pokud končí na 5, 6, 7, 8 nebo 9, zaokrouhlujeme nahoru. 

PZ (Počítáme zpaměti) str. 8, 9 – procvičíte si násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5 

Prvouka 

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

Pracovní list č. 2 – cílem listu je připomenout si velikonoční svátky 

Čtení 

Čítanka str. 116 – 118 – přečti si  

Písanka str. 16, 17 

Písanka str. 16 – vzor:  Sova žije v lese. Má peří. – napište o každém zvířeti 

               str. 17 – rodiče kolouška jsou: jelen, laň; rodiče liščího mláděte jsou: lišák, liška 

Pracovní list č. 3 – cílem listu je vyhledat v textu rýmy, naučit se číst s porozuměním a vyhledávat 

odpovědi na otázky v textu 

Výtvarná výchova 

- nakresli na papír A4 portrét maminky nebo babičky – práci odevzdáš po návratu do školy 

               JEN PRO ZÁJEMCE!!!!! 

               Kdo má chuť, může na volný list k obrázku napsat vyprávění o své mamince.  

Angličtina 

Moji drazí druháčci.:) 

Tento týden jsem si pro Vás nachystala pracovní list. Je to opakování toho, co jsme se spolu učili. Pokud jste 

něco zapomněli, to nevadí, koukněte se do našeho obrázkového slovníčku v učebnici. 
Pracovní list si vytiskněte (přinesete mi ho potom na hodinu AJ) nebo ho vyplňte a pošlete na 

Stixova@chelcickeho.cz, stejně jako obrázek. Moc by mě potěšilo, kdyby mi nějaké obrázky přišly.:) 

Přeji Vám hodně štěstí při vyplňování, moc se na všechny těším. :) 

Tereza Stixová 

e-mail: novakova@chelcickeho.cz 

Přeji vám pěkný týden a těším se na vaše práce  

Jana Nováková 

mailto:Stixova@chelcickeho.cz
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Pracovní list z angličtiny   Jméno: __________________________ 

1) Najdi slova, která do řady nepatří a podtrhni je. 

 

ONE   TWO   THREE  APPLE 

 

TEDDY  BOAT   BANANA  BALL 

 

APPLE  BALLON  ORANGE  STRAWBERRY 

 

PEACH  CUCUMBER  TOMATO  POTATO 

 

2) Napiš co znamenají slova v českém jazyce. 

 

Green - 

 

pink - 

 

yellow - 

 

blue - 

 

black - 

 

 

3) Slovní spojení nakresli na papír, který si uschovej a přineseš mi ho do školy nebo s 

rodiči obrázky vyfoť a pošlete mi je na e-mail Stixova@chelcickeho.cz. :) 

 

PINK DOLL 

GREEN BANANA 

BROWN TEDDY 

RED LOLLIPOP 

mailto:Stixova@chelcickeho.cz


Pracovní list ze čtení 3   

Jméno: ________________________ 

Čítanka str. 116 – básnička „Na zahradě“  

Doplň rýmy z básničky: 

už je tu - ____________________   mává - ___________________ 

zeleninu -  ___________________   cestičky _ _____________________ 

malý - _______________________ 

Napiš, co v básničce dělají tito lidé: 

Tatínek - ___________________________________________________________________ 

Dědeček - __________________________________________________________________ 

Děti - ______________________________________________________________________ 

Z básničky vypiš slova: 

 s i,í po měkkých souhláskách - _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

s y,ý po tvrdých souhláskách - __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Čítanka str. 118 – článek „Kdy je maminka nejkrásnější“  

Odpověz na tyto otázky: 

Co dělala Tomáškova maminka ve škole? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Jaké povolání vykonává? ______________________________________________________ 

Kde hraje? _________________________________________________________________ 

O čem se kluci a holky dohadovali? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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 z českého jazyka 1 

 

Jméno: ________________________ 

Učebnice str. 83/cv. 3 

Z článku „Tři Jany“ vypiš do sloupečků hledaná slova podle zadání 

slova s y po tvrdých 
souhláskách 

slova s i/í po 
měkkých 

souhláskách 

slovo s ů vlastní jméno města 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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 prvouka 2 

Jméno: ________________________ 

Pozorně si přečti úkol, vypracuj ho a obrázky vybarvi. Ke každému rámečku patří 2 obrázky. 


