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Milé děti,  
prázdniny se kvapem blíží a nám zbývá poslední týden školy a 
domácího vzdělávání. Stále probíhá v úterý a ve čtvrtek online 
výuka českého jazyka a matematiky. Na tento týden jsem pro vás 
připravila pracovní list z českého jazyka, prvouky a čtení. V českém 
jazyce vám nechávám odkaz na procvičování párových souhlásek.  
Rodičům a zákonným zástupcům děkuji za obětavost a trpělivost při 
domácím učení a všem přeji krásné prázdniny plné pohody.   

                           Vypracované úkoly můžete i vyfotit a poslat e-mailem. 

                  Jana Nováková  

Český jazyk 

Učebnice – tento týden nás čekají další párové souhlásky na konci slov, v – f   

Příklad:  

lev – když slovo vyslovíme, slyšíme f, ale řekneme si, hodně lvů, teď slyšíme v, proto ho tam napíšeme  

houf – při vyslovení slyšíme f, řeknu si hodně houfů, slyším f, proto ho tam napíšu 

str. 100 - přečti si článek, odpověz ústně na otázky pod článkem ve žlutých rámečcích                                      

                 - cvičení ve fialovém rámečku vypracuj ústně 

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

list papíru následující cvičení: učebnice str. 100/cv. 2 – celé 

Pokyny k některým úkolům 

str. 100/cv. 3 – zkus si napsat jako diktát 

                cv. 4  - ústně 

                cv. 5  - napiš do školního sešitu       

Žáci, kteří si mohou vytisknout pracovní list, vypracují pracovní list a nepíší cvičení do sešitu:  

Pracovní list č. 12                                                         

PP (Pravopisné pětiminutovky) str. 25 a 26 – procvič si psaní párových souhlásek ď – ť, h - ch 

PS str.60/cv. 25 – vymysli 1 slovo, ve kterém se píše í a 1 slovo ve kterém se píše ý  

                  cv. 26 – doplň chybějící háčky 

                  cv. 27 – do vět dopiš vhodné slovo z nabídky pod větami 

PS str.61/cv. 28 – doplň křížovku                   

                     cv. 29 – škrtni slovo, které do řady nepatří 

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky – procvičování párových souhlásek 
 

Matematika  

PS str. 37 a 38 – v tomto týdnu budeme procvičovat násobení číslem 8 a začneme s dělení číslem 8 

 

 

Důrazně žádám o nevyplnění těchto pracovních sešitů, učivo probereme na začátku 
příštího školního roku. 
ČJ PS str. 62 – 78 
Pravopisné pětiminutovky str. 27 – 32 
Písanka str. 31 – 40 
M PS str. 39 – 48, 54 - 56 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky%20–%20procvičování%20párových%20souhlásek%0d


Pokyny k některým úkolům 

str. 37  - vypracuj celou stránku 

str. 37/cv. 11. – pozor, závorky, násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním 

              cv. 12. – je označeno červeným puntíkem, to znamená, že je cvičení náročnější, vypracuje jen             

                                  ten, kdo si na cvičení troufne 

str. 38 - vypracuj celou stránku 

PZ (Počítáme zpaměti) str. 20 – procvičíš si násobení a dělení číslem 6 a 7, stránky 21 a 22 si nech na  

                                                                   prázdninové procvičování 

 

Prvouka 

Učebnice str. 60 a 61– „Léto na louce“ cílem učiva je seznámit se s rostlinami a živočichy žijícími na louce, 

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

Pracovní list č. 8 – k vypracování budeš potřebovat učebnici 

PS str. 68 a 69 – opakování léta 

 

Čtení 

Čítanka str. 152 – 157 přečti si texty na těchto stránkách, po přečtení zkus odpovědět na otázky 

v pracovním listě  

Písanka str. 29 – 30 zopakuješ si zemědělské plodiny a budeš řešit rébusy 

Pracovní list č. 14 – cílem listu je vyhledat k otázkám odpovědi v přečteném textu 

 

 

 

 

 

 

 


