
Domácí práce od 6. 4. do 13. 4. 2020 – třída II. B  

Milé děti a rodiče, 
děkuji za zaslané práce, vzkazy i za e-maily, které mi posíláte. Doufám, že jste všichni 

v pořádku. Opět moc děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům, že se s vámi učí.  

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. Snažím se vám vždy napsat vysvětlení k některým úkolům. 

Rodiče a zákonné zástupce prosím, aby  mi alespoň jednou týdně dali vědět, jak se vám práce daří a jak 

se máte. 

Také jsem pro vás připravila další pracovní listy. V případě, že si je nemůžeš vytisknout, 

napiš úkol na volný list papíru nebo do sešitu. Pokud práci nemůžeš odeslat, odevzdáš ji 

vyplněnou po návratu zpět do školy. 

Přeji vám krásné Velikonoce a těším se na vaše práce  

e-mail: novakova@chelcickeho.cz 

Jana Nováková 

Český jazyk 

Učebnice – cílem práce s učebnicí je naučit se psát skupiny dě, tě, ně, zopakovat si slovní druhy (podstatná  

                      jména a slovesa) 

Skupiny dě, tě, ně 

- ve skupinách dě, tě, ně, píšeme háček nad ě; (vyslovujeme ď-e-d-a, ale píšeme děda, vyslovujeme ť-ě-l-o, 

ale píšeme tělo, vyslovujeme k-o-n-ě, ale píšeme koně  
 

 str. 84 – 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. 2, máš rozdělit podtržená  

           slova v článku „Sluníčková neděle“ na slovesa a podstatná jména, napiš je do tabulky 

cv. 2. – vypracuj na přiložený Pracovní list č. 2, do připravené tabulky vypiš slova z článku „Sluníčková 

neděle“ se skupinami dě, tě, ně  

cv. 3 a 4 – vypracuj ústně 
 

PS str. 53 – vypracuj celou stránku 

                     cv. 2 – do rámečků doplň slabiky dě, tě, ně 

        cv. 3 – ke slovům na řádku napiš slovo nadřazené 

Vysvětlení 
Slovo nadřazené svým obecným významem zahrnuje významy všech podřazených slov.  
 

slovo nadřazené slova podřazená 

pohyb běh, let, chůze, skok, pád, jízda, tanec 

nábytek židle, stůl, postel, skříň, pohovka, křeslo 

sport fotbal, plavání, gymnastika, turistika, box 
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barvy červený, černý, bílý, zelený, žlutý, modrý 

ovoce jablka, hrušky, švestky, blumy, broskve 

roční doby jaro, léto, podzim zima 

 

PP (Pravopisné pětiminutovky) str. 18 – budeš procvičovat psaní malého a velkého písmena 

v obecných a vlastních jménech  

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 – město Praha, řeka Berounka, hora Říp 
 

Matematika 

PS str. 23 – procvičíš si dělení číslem 5 

       str.24 -  nauč se násobilku 6   

PZ (Počítáme zpaměti) str. 10,11 – procvičíš si násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5 

 

Prvouka 

 Velikonoce -  měli bychom si povídat o Velikonocích. Našla jsem vám na youtube dva pořady, které by vás 

mohli zajímat, zde jsou odkazy:  

https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE – Víte to? – Velikonoce – jejich původ a tradice 

https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc – O velikonočním vajíčku - pohádka                                                                          

Pracovní list č. 3 – cílem listu je zopakovat si části rostliny a stromu 
 

Čtení 

Čítanka str. 119 – 121 – přečti si texty na těchto stránkách  

Písanka str. 18 a 19 

Pracovní list č. 4 – cílem listu je vyhledat v textu rýmy, naučit se číst s porozuměním a vyhledávat   

                                      odpovědi na otázky v textu 

                                   

               !Soutěž o nejhezčí básničku k jaru.! 

               Zkus vymyslet a napsat krátkou básničku o jaru, která bude mít šest veršů.              

               Nezapomeň na název básničky a na rýmy.  

               Připomínám, verš je jeden řádek básničky.    

               Zapojit se mohou i rodiče.                        
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 Angličtina 

Dobrý den 2. B! 

Doufám, že se máte dobře a vše zvládáte. 

Tento týden se budete učit nová slovíčka – OBLEČENÍ.  

Slovíčka najdete v učebnici na str. 62 , potom si procvičíte,  

jak je píšeme v učebnici str. 64/cv.1,3. 

Dalším způsobem, jak si procvičit slovíčka, je vaše oblíbená hra 

Saimon says (Saimon říká), můžete si ji zkusit zahrát i v češtině. :)  

Pravidla: jeden hráč je Saimon a říká instrukce. Saimon says RED – musíte se dotknout něčeho, co je 

červené. Pokud Saimon řekne pouze RED – bez Saimon says, nesmíte se dotknout červené. Tato hra jde hrát 

i v češtině a má stejná pravidla. Saimon říka dotkni se dveří. Jdete a dotknete se dveří. Jakmile uslyšíte 

pouze dotkni se dveří, na dveře nesmíš sáhnout. Až budete všichni znát pravidla, můžete zařadit i 

vypadávání, pokud někdo udělá pokyn špatně nebo tehdy, kdy nemá, vypadává.:) 

Snad se bude hra líbit i rodičům a sourozencům, čím víc lidí tím lépe.:) 

Přeji hezký týden.                     

                                    Tereza Stixová  

  


