
DOMÁCÍ ÚKOLY (od 20. 4. do 24. 4.) 

Český jazyk 

NOVÉ UČIVO – STR. 67 SLOVA SE SKUPINAMI DĚ, TĚ, NĚ 

učebnice – str. 67 = cvičení 1 a), b) – ústně 

        str. 67 – naučit se žlutý rámeček (už jsme si to několikrát říkali, žáci by to měli znát) 

        str. 67 = cvičení 2 - do sešitu 

PS 2 si necháme na procvičování, až se vrátíme do školy. Využívejte, prosím, na opakování pracovní 

listy. Cvičení do nich píši právě z PS. 

Stále si opakovat = co jsou párové souhlásky 

      = psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách 

      = psaní ú, ů, u 

 

Doporučuji na procvičování 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz 

https://skolakov.eu 

http://www.onlinecviceni.cz 

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/ 

 

Písanka – str. 29 (přepis = tiskací do psacího písma)  

Čtení z vlastní knihy, z časopisů, encyklopedií 

Prv – badatelské úkoly 1. Co je nyní za roční období? 

               2. Které jarní květiny máš na zahradě? (napiš alespoň 3) 

   3. Kvete vám na zahradě nějaký strom? (napiš, jak se jmenuje) 

   4. Kdo opyluje květy?  (chvilku pozoruj, určitě uvidíš, kdo přilétne) 

   5. Co vše potřebují stromy a květiny k životu? (vzpomeň si na naše pokusíky 

z první třídy) 

   6. Nakresli jednu jarní květinu. 

Tyto úkoly udělej na papír a popros rodiče, aby mi to poslali na e-mail. 

M  

NOVÉ UČIVO – PŘÍPRAVA NA NÁSOBENÍ  

PS str. 35, 36, 37 



+ naučit zpaměti násobky čísla 1 

1 . 0 = 0 

1 . 1 = 1 

1 . 2 = 2 

1 . 3 = 3 

1 . 4 = 4 

1 . 5 = 5 

1 . 6 = 6 

1 . 7 = 7 

1 . 8 = 8 

1 . 9 = 9 

1 . 10 = 10 

 

Vyvození a dovysvětlení si necháme, až se vrátíme do školy. Které cvičení nebudete vědět, vynechejte 

ho, já se stejně ke všemu budu vracet. Podívejte se na prezentaci, která se týká právě vyvození 

násobení. V příloze je tabulka malé násobilky, kterou můžete dětem pro začátek vytisknout jako 

pomůcku. 

 

 

Opět jsou vloženy i PL na procvičování. 

Děkuji za spolupráci.  

S pozdravem 

Leona Vejrostová 

 

Prosím o předání tohoto dopisu dětem. 

 

  Milí DRUHÁČCI, 

už je to více jak měsíc, co nechodíme do školy a vy máte domácí 

vyučování. Máte úplně jiný režim, nemůže se setkávat společně ve 

škole. Doufám, že se máte dobře a zvládáte učivo, které vám 

připravuji. Když nebudete něčemu rozumět, nebojte se, já se ke 

všemu po vašem návratu do školy určitě vrátím. Snažte se ve všem 



poslouchat rodiče. Hlavně hodně čtěte. Víte, že Vám říkám od první 

třídy = ČTENÍ JE PRO VÁS ZÁKLAD. Budu ráda, když mi napíšete třeba 

jenom kratičký dopis, jak se máte. Nebo můžete něco nakreslit, 

popřípadě natočit krátké video. Poproste potom rodiče, ať mi to 

pošlou na můj e-mail. Hrozně se na Vás těším, stýská se mi i po tom 

vašem zlobení. Snad vše brzy skončí a budeme se opět vídat. 

Vaše paní učitelka Leona     


