
Domácí práce od 20. 4. do 25. 4. 2020 – třída II. B  

Milé děti a rodiče, 
čeká nás další týden domácí práce. Připravila jsem pro vás 
pracovní listy z českého jazyka, čtení, také jednu pohádku a 
pracovní list z prvouky.   
Pozdravy a vzkazy, které jsem od vás obdržela, jsem přeposlala. 

K některým úkolům a cvičením jsem vám napsala 

vysvětlení. V případě nejasností, nechte cvičení nevyplněná nebo 

se ozvěte, a pokusíme se problém vyřešit. Děkuji všem rodičům a 

zákonným zástupcům za spolupráci při učení.   

Vypracované úkoly můžete i vyfotit a poslat e-mailem. 

Krásné slunečné dny vám přeje 

Jana Nováková 

Český jazyk 

Učebnice – cílem práce s učebnicí je procvičit si psaní skupiny tě, připomenout si druhy vět, procvičit si 

slova citově zabarvená a slovní druhy  

str. 86 – cv. 1 přečti si článek + ústně odpověz na otázky v kroužku pod článkem  

cv. 2. – vypracuj na přiložený Pracovní list č. 4, do připravených neúplných slov máš doplnit ě 

cv. 3 -  slova citově zabarvená napiš Pracovní list č. 4 

cv. 4 – vypracuj ústně 

cv. 5 – podstatná jména a slovesa napiš do připravené tabulky Pracovní list č. 4  
 

Matematika 

PS str. 51 – procvičíš si učivo geometrie, zopakuješ si   

                         druhy čar, vypracuj celou stránku 

PZ (Počítáme zpaměti) str. 14 – procvičíš si 

násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5 

 

Prvouka 

Učebnice str. 50 – „Jarní les“ cílem učiva je seznámit se 

s rostlinami a živočichy žijícími v lese, prohlédni si 

obrázek, přečti si, co vše je na obrázku znázorněno a 

popsáno 

Pracovní list č. 5 – k vypracování budeš potřebovat učebnici 

 

Čtení 

Čítanka str. 125 – 127 – přečti si texty na těchto stránkách, vztahují se k dopravním prostředkům  

Písanka str. 21 

Pracovní list č. 6 – cílem listu je vyhledat k otázkám odpovědi v přečteném textu, v básničce vyhledat  

rýmy  

Připomínám také čtenářský deník. Do 6. 4. jste měli mít přečtené již 3 knížky. 



https://www.youtube.com/watch?v=Q89zVmWOKp4 - pohádka  

 

Výtvarná výchova + pracovní činnosti 

Martin si moc přál úkol z kreslení, myslím si, že bude bavit hlavně kluky, ale doufám, že holčičky se také 

zapojí. 

Nakresli nebo vyrob nějaké autíčko, může být i pohádkové, využij své fantazie. Formát obrázku A4. Práci 

můžeš naskenovat, vyfotit a poslat na můj e-mail, nebo ji odevzdáš po návratu do školy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q89zVmWOKp4

