
Domácí práce od 14. 4. do 19. 4. 2020 – třída II. B  

Milé děti a rodiče, 
doufám, že jste si užili Velikonoce a pustíme se znovu do práce. 
Děkuji za zaslané úkoly, vzkazy i za e-maily, které mi posíláte.  Děkuji všem 

rodičům a zákonným zástupcům za spolupráci při učení.  Připravila jsem pro vás 

další úkoly a pracovní listy. K některým úkolům a cvičením jsem vám napsala 

vysvětlení. V případě nejasností, nechte cvičení nevyplněná nebo se ozvěte, a 

pokusíme se problém vyřešit. 

Vypracované úkoly můžete i vyfotit a poslat e-mailem. 

Přeji vám krásné slunečné dny plné pohody 

Jana Nováková 

Český jazyk 

Učebnice – cílem práce s učebnicí je procvičit si psaní skupiny dě, připomenout si souvětí, seznámit se slovy  

                     citově zabarvenými   
 

str. 85 – cv. 1 přečti si článek + ústně odpověz na otázky v kroužku pod článkem  

cv.2 – ( ve fialovém kroužku pod článkem) vypracuj na přiložený Pracovní list č. 3, tvým úkolem je  

              z prvních dvou vět úvodního článku vytvořit souvětí   

cv. 2. – vypracuj na přiložený Pracovní list č. 3, do připravených neúplných slov máš doplnit ě 

cv. 3 -  přečti si vysvětlení slov s citovým zabarvením 

cv. 4 – vypracuj ústně 

cv. 5 – přečti si; můžeš poprosit maminku, tatínka, babičku, aby ti cvičení nadiktovali 
 

PS str.54/cv. 4 – dej slova do správného tvaru k předložce 

                  Vzor: Helena – k Heleně 

                                 voda – k vodě 

        cv. 5 – zahraj si na paní učitelku, najdi chyby v textu a vypiš slova, která označují osoby 

                     cv. 6 – není povinné, jen pro žáky, kteří si chtějí cvičení vyplnit 

 

Matematika 

PS str. 25 – procvičíš si násobení číslem 6 

str. 25/cv. 12 – potřebuješ kostku na házení, podle toho jaké číslo ti padne, doplníš ho do zeleného           

                                kroužku, a příklady vypočítáš        

PZ (Počítáme zpaměti) str. 12, 13 – procvičíš si násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5 

 

Prvouka 

Učebnice str. 48 a 49 – „Jaro u vody“ cílem učiva je seznámit se s rostlinami a živočichy žijícími u vody, 

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

Pracovní list č. 4 – k vypracování budeš potřebovat učebnici 

 



Čtení 

Čítanka str. 122 – 124 – přečti si texty na těchto stránkách  

Písanka str. 20 

Pokyny k písance -Rébusy: použij slova had, bič 

Vzor 2 úkolu: šumí – umí 

Pracovní list č. 5 – cílem listu je vyhledat v textu rýmy, naučit se číst s porozuměním, vyřešit hádanky 

V čítance budete číst o krtkovi, připravila jsem vám 2 pohádky, snad se vám budou líbit 

https://www.youtube.com/watch?v=H-rHESqxbYo  - pohádka o krtečkovi 

https://www.youtube.com/watch?v=bCDEFO_5R1Y- pohádka o krtečkovi 

 

 Angličtina                           

Dobrý den moje milá 2.B.  

Tento týden se budete učit nová slovíčka – BODY (lidské tělo).  

Naučíte se pojmenovat části lidského těla. Myslím, že určitě některá slovíčka znáte a nebude to pro vás 

těžké. 

 V dokumentu je obrázek, se všemi potřebnými slovíčky. Slovíčka jsou vypsaná i pod obrázkem s výslovností 

a významem.  

Pro procvičení Vás poprosím pracovat v učebnici na str. 60/cv. 1, 2, 3.  

Opět si můžete zahrát hru Saimon says a použít tato slovíčka. Např. Saymon says eye – ukážete na oko. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-rHESqxbYo
https://www.youtube.com/watch?v=bCDEFO_5R1Y

