
          Domácí práce od 8. 6. do 12. 6. 2020 – třída II. B  

Milé děti,  
na obrázku už se dva kamarádi chystají na prázdniny a na cestu si vybrali 
zvláštní dopravní prostředek. Protože se pomalu blíží konec školního 
roku a nám zbývá ještě probrat trošku učiva, s chutí se pustíme do práce. 
Připravila jsem vám další úkoly pro domácí vzdělávání.  V úterý a ve 
čtvrtek proběhla online výuka českého jazyka a matematika. 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.  
Všem rodičům a zákonným zástupcům děkuji za obětavost a trpělivost při domácím učení.   

                           Vypracované úkoly můžete i vyfotit a poslat e-mailem. 
 

                  Jana Nováková  

Český jazyk 

Učebnice – tento týden nás čekají další párové souhlásky na konci slov, ď – ť a h - ch 

Párové souhlásky na konci slov 

Na konci některých slov jsou souhlásky, které jinak píšeme a jinak slyšíme i vyslovujeme. Taková slova si 

musíme říct v jiném tvaru, abychom poznali, jak je správně napsat. K párovým souhláskám náleží: 

p - b, t - d, dˇ- ť, v - f, z - s, ž - š, h - ch. 

Příklad:  

seď – když slovo vyslovíme, slyšíme ť, ale řekneme si, já sedím, teď slyšíme ď, proto ho tam napíšeme  

síť – při vyslovení slyšíme ť, řeknu si hodně sítí, slyším ť, proto ho tam napíšu 

dech -  při vyslovení slyšíme ch, řeknu si bez dechu nebo dýchám, slyším ch, proto ho tam napíšu 

sníh - když slovo vyslovíme, slyšíme h, ale řekneme si, hodně sněhu, teď slyšíme h, proto ho tam napíšeme  

str. 98 - přečti si článek, odpověz ústně na otázky pod články 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. 98/cv. 2 – celé 

                                                                       str. 99/cv. 2 – 1. řádek 

Pokyny k některým úkolům 

str. 98/cv. 3 - ústně, dozvíš se, co jsou slova nespisovná 

str. 99 -  - přečti si článek, odpověz ústně na otázky pod články ve žlutých rámečcích                                      

                   - cvičení ve fialovém rámečku vypracuj ústně 

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

list č. 11                                                         

PP (Pravopisné pětiminutovky) str. 24 – procvič si psaní párových souhlásek d - t 

PS str.59/cv. 20 – nic nestříhej, jen do slov ve sloupečku vpravo dopiš správné i/y 

                  cv. 21 – napiš alespoň 5 slov 

                  cv. 22 – odpověz na otázky 

                     cv. 23 – vymýšlíš nadřazená slova 

                     cv. 24 – procvičíš si abecedu 

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

 

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


Matematika  

PS str. 35 a 36 – v tomto týdnu se pustíme do násobení číslem 8 

Pokyny k některým úkolům 

str. 35  - vypracuj celou stránku 

str. 36 - vypracuj celou stránku 

str. 36/cv. 8.– je označeno červeným puntíkem, to znamená, že je cvičení náročnější, vypracuje jen             

                             ten, kdo si na cvičení troufne 

cv. 10 – číslo v prvním sloupečku násobíš číslem pod šipkou                 

PZ (Počítáme zpaměti) str. 19 – procvičíš si násobení a dělení číslem 7 

 

Prvouka 

Učebnice str. 58 a 59 – „Statek v létě“ cílem učiva je seznámit se s rostlinami a živočichy žijícími na statku, 

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

Pracovní list č. 7 – k vypracování budeš potřebovat učebnici 

PS str. 67 – tajenku vyluštíš, pokud správně odpovíš na otázky 

 

Čtení 

Čítanka str. 146 – 150 přečti si texty na těchto stránkách, po přečtení zkus odpovědět na otázky 

v pracovním listě  

Písanka str. 28 – zopakuješ si zemědělské plodiny 

Pracovní list č. 13 – cílem listu je vyhledat k otázkám odpovědi v přečteném textu 

 

 

 

 

 

 

 


