
Domácí práce od 27. 4. do 30. 4. 2020 – třída II. B  

Milé děti a rodiče, 
děkuji, že tak pěkně pracujete. Máme před sebou další týden domácí 
práce. Protože se blíží pálení čarodějnic, připravila jsem pro vás text o 
pálení čarodějnic, nějaké informace o ptácích, o kterých si máme povídat 
v prvouce, také jednu pohádku, pracovní listy z českého jazyka, čtení a 
pracovní list z matematiky. Čeká vás i jedna čarodějnická písnička.  
Všem rodičům a zákonným zástupcům děkuji za trpělivost a 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 ně, procvičit si slovní druhy, podstatná jména 

a slovesa, zopakovat si druhy vět 

str. 87 – cv. 1 přečti si článek + ústně odpověz na otázky v kroužku pod článkem  

cv. 2., 3.  - ( ve fialovém kroužku pod článkem) vypracuj na přiložený Pracovní list č. 5, vyhledej slovesa 

a podstatná jména a napiš je do připravené tabulky 

cv.2  -  do neúplných slov máš doplnit ě,  Pracovní list č. 5 

cv. 3 -  přečti si, popros rodiče, ať ti text nadiktují 

cv. 4 – lichotná slova napiš do pracovního listu,  Pracovní list č. 5 

cv. 5 – zopakuj si psaní skupin di, ti, ni 
 

Matematika 

PS str. 26 – seznámíš se s dělením číslem 6, vypracuješ celou stránku 

Pokyny k některým úkolům 

cv. 1. – v příkladech doplníš chybějící čísla, zeleně vybarvíš příklady na dělení 

cv. 5. – slovní úloha, nezapomeň, co neznáme, označíme písmenem x 

Pracovní list č. 1 – čeká tě čarodějnické počítání 

 

Prvouka 

Učebnice str. 51 – „Ptáci a jejich hnízda“ cílem učiva je seznámit se s ptáky, které můžeme pozorovat ve 

volné přírodě a s jejich způsobem hnízdění, přečti si učivo na této stránce 

PS str. 63 – vypracovat, přeskakujeme stránky 59, 60, 61 a 62 budeme probírat později 

https://www.youtube.com/watch?v=ksdVrwCILuo – Ptáci a život v jarním lese uprostřed města 

V dokumentu „Ptáci“ se dozvíš něco víc o stavbě těla a jejich životě 

 

Čtení 

Čítanka str. 128 – 129 – přečti si texty na těchto stránkách, vztahují se k dopravním prostředkům a 

dopravním značkám  

Písanka str. 22 

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


Pracovní list č. 7 – cílem listu je vyhledat k otázkám odpovědi v přečteném textu, vyhledání některých 

rýmů v básničce, poznávání dopravních značek  

Znovu připomínám čtenářský deník. Do 6. 4. jste měli mít přečtené již 3 knížky. 

 

Výtvarná výchova + pracovní činnosti 

Mám pro vás zajímavý úkol. 30. dubna večer se pálí čarodějnice. Chtěla bych, abyste se za čarodějnice 

převlékli, mohou se zapojit i rodiče, poprosili rodiče, ať vás vyfotí a fotku mi pošlou. Uděláme si z fotek 

nástěnku. Využijte svoji fantazii.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=f83qLP_UpgU – pohádka 

https://www.youtube.com/watch?v=9CRFWKK0BIk - písnička 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f83qLP_UpgU
https://www.youtube.com/watch?v=9CRFWKK0BIk

