
            Domácí práce od 4. 5. do 8. 5. 2020 – třída II. B  

Milé děti a rodiče, 
děkuji, že tak pěkně pracujete a posíláte mi své práce. Další 
týden domácí práce je před námi. Dnes jsem pro vás připravila 
pracovní list z českého jazyka a čtení, pro zájemce odkaz na 
procvičování pravopisu bě, bě, vě, mě. 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 – dnes se seznámíme se skupinami bě, pě, vě, mě  

str. 89 – cv. 1 přečti si článek + ústně odpověz na otázky v kroužku pod článkem  

cv.2  - ze cvičení 1 článku „Hříbě“ vypiš slova se skupinami bě, pě, vě, mě - vypracuj do připraveného 

pracovního listu nebo na volný list papíru, či do sešitu Pracovní list č. 6 

cv.3 – přečti si   

cv.4 – připomeň si v růžovém rámečku pravopis, přečti si 

PS str.55/cv. 7 – v první řadě začínají všechna slova slabikou dě 

                           - ve druhé řadě je slabika dě vždy na jiném místě, podívej se a pokračuj v řadě 

        cv. 8 – cvičení na novou látku                      

                     cv. 9 – Vzor:    Jaký?               Jak? 

                                                hladový   hladově     

                                                pilný   pilně 

PP (Pravopisné pětiminutovky) str. 19 – procvič si psaní skupin dě, tě, ně 

Pravopis bě, pě, vě, mě 

Ve skupinách bě vyslovujeme [b-j-e], ale píšeme bě   

                         pě vyslovujeme [p-j-e], ale píšeme pě   

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

                        mě vyslovujeme [m-ň-e], ale píšeme mě   
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm - 

cvičení na procvičování bě, pě, vě, mě 

Matematika 

PS str. 27 – pokračujeme v dělení číslem 6, vypracuješ celou stránku 

Pokyny k některým úkolům 

cv. 7. – je označeno červeným puntíkem, to znamená, že je cvičení náročnější, vypracuje jen ten, kdo si na  

               cvičení troufne  

cv. 8. – než začneš počítat, pozorně si přečti zelený rámeček 

PS str. 28 - pokračujeme v dělení číslem 6, opět vypracuješ celou stránku 

Pokyny k některým úkolům 

cv. 9. –  Připomínám: dělenec :  dělitel = podíl 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm


cv. 11.  - je označeno červeným puntíkem, to znamená, že je cvičení náročnější, vypracuje jen ten, kdo si    

                  na cvičení troufne  

PZ (Počítáme zpaměti) str. 15 – procvičíš si násobení a dělení číslem 6 

 

Prvouka 

Učebnice str. 52, 53 – „Hospodářská zvířata“ cílem učiva je seznámit se s hospodářskými zvířaty, která lidé 

chovají, a jaký nám dávají užitek, spoustu toho už víš, stránky si pozorně přečti  

PS str. 60, 61 – úkoly vypracuj podle zadání, při práci ti hodně pomůže učebnice str. 52, 53 

 

Čtení 

Čítanka str. 130 – 131 – přečti si texty na těchto stránkách, vztahují se k dopravním prostředkům  

Písanka str. 23 – doplň vynechaná slova, každá čárka ve slově znamená jedno vynechané písmenko, pokud 

nebudeš vědět, popros rodiče o pomoc nebo napiš, ráda pomohu  

Pracovní list č. 8 – cílem listu je vyhledat k otázkám odpovědi v přečteném textu 

 

 

 
 


