
          Domácí práce od 18. 5. do 22. 5. 2020 – třída II. B  

Milé děti a rodiče, 
některé z vás čeká poslední týden domácí výuky a bude následovat výuka ve 
škole, pro některé domácí výuka bude probíhat až do konce školního roku. 
Minulý týden se některým žákům podařilo připojit online ke schůzce třídy a 
ve čtvrtek se někteří připojili k online výuce českého jazyka. Na tento týden 
jsem pro vás připravila pracovní list z českého jazyka, prvouky a čtení.  
Všem rodičům a zákonným zástupcům patří veliký dík za obětavost a 
trpělivost při domácím učení.   

                           Vypracované úkoly můžete i vyfotit a poslat e-mailem. 

 Krásné jarní dny vám přeje 

                  Jana Nováková  

Český jazyk 

Učebnice – tento týden budeme procvičovat skupiny  vě, mě  

str. 92, 94 – přečti si články na stránkách, odpověz ústně na otázky pod články ve žlutých rámečcích                                      

                       - dole na stránkách si přečti růžové rámečky  

Žáci, kteří si nemohou vytisknout pracovní list z českého jazyka, vypracují písemně do sešitu nebo na volný 

list papíru následující cvičení: učebnice str. 92/cv. 2 – napiš 1. řádek 

                                                                       str. 94/cv. 2 – napiš opět 1. řádek 

Žáci, kteří si mohou vytisknout pracovní list, vypracují pouze pracovní list: Pracovní list č. 8                                                                   

PP (Pravopisné pětiminutovky) str. 21 – procvič si psaní skupin bě, pě, vě, mě 

Pravopis vě, mě 

 Ve skupinách  vě  vyslovujeme [v-j-e], ale píšeme vě                 

                           mě vyslovujeme [m-ň-e], ale píšeme mě   

PS str.56/cv. 10 – doplň správná slova podle již napsaných slov 

                   cv. 11 – do vět doplníš slova pod textem 

                   cv. 12 – synonyma jsou slova podobného významu (cesta – pěšina, stezka, stařenka - 

babička) 

 

Matematika 

PS str. 30 – pokračujeme v násobilce 7, vypracuj celou stránku 

Pokyny k některým úkolům 

cv. 6. – slovní úloha, nezapomeň, jak zapisujeme to, co neznáme 

cv. 8. – skoky vyznač na číselné ose obloučky, napovím 1. skok 0 -  7 

cv. 11. – skoky vyznač obloučky podobně jako ve cvičení 8 

PS str. 31 – procvičování násobilky 7, vypracuj celou stránku 

Pokyny k některým úkolům 

cv. 12. – pozor, uvědom si co je řádek 

cv. 14. – je označeno červeným puntíkem, to znamená, že je cvičení náročnější, vypracuje jen ten, kdo si   

                  na cvičení troufne 

PZ (Počítáme zpaměti) str. 16 – procvičíš si násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5, 6 



Prvouka 

Dnes nebudeme probírat novou látku, ale zopakujete si učivo o jaru. 

 PS str. 64 – úkoly vypracuj podle zadání 

Pokyny k některým úkolům 

cv. 2 - při práci ti pomůže učebnice str. 52 – 55 

Pracovní list č. 6 – procvičíš si učivo o hospodářských zvířatech 

!V Teamsu máte připravený test z prvouky, zatím vypracovali pouze dva žáci! 

 

Čtení 

Čítanka str. 136 – 138 přečti si texty na těchto stránkách, po přečtení zkus odpovědět na otázky 

v pracovním listě  

Písanka str. 25 – zopakuješ si názvy zeleniny 

Připomínám – cibulová zelenina je zelenina, kterou pěstujeme pro část, která se nazývá cibule.  

Pracovní list č. 10 – cílem listu je vyhledat k otázkám odpovědi v přečteném textu 

 

 

 

 

 

 

 

 


