
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
1 

Třída: II. A Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

jedlickova@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina:  

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

Čj Jedličková Časová souslednost: 
 
Seřaď věty tak, aby za sebou následovaly: 
Dort se pekl asi 45 minut. 
Připravila těsto a vylila je do formy. 
Po vychladnutí rozkrojila maminka korpus na tři části. 
Maminka si připravila všechno, co potřebovala na dort. 
Uprostřed dortu byla veliká osmička. 
Moc jsem se na tento den těšila. 
Každou část natřela výborným čokoládovým krémem. 
Druhý den své dílo krásně ozdobila. 
Byl to můj narozeninový den. 
Celý dort pak polila rozpuštěnou čokoládou a dala jej do lednice. 
 
Věty správně seřazené můžeš napsat na papír, vyfotit nebo nakopírovat a poslat na 
můj email. 
  
Opakuj, procvičuj a připomeň si: 
psaní u-ú-ů 
- u - slova končící na -ura, píšeme krátce: kultura, inventura 
- ú - na začátku slova: úkol, únava, únor 
- ů - píšeme uvnitř a na konci slova: půda, domů 
psaní párových souhlásek - f/v, p/b, s/z, t/d, ť/ď, š/ž 
- pokud slyším ve slově f, p, s, t, ť, š 
řeknu si jiný tvar téhož slova, abych zřetelně slyšel, jaká hláska tam skutečně je 
pomůže mi slůvko: hodně..., jeden..., vidím..., zavolám..., já.... 
Holu__  p/b    - hodně holubů 
ne__ty   ch/h  - jeden nehet 
le__        f/v    - vidím lva 
Davi__   t/d    - zavolám Davide! 
se__      ť/ď    - já sedím 
Čítanka přečti si malované čtení na str. 86 
zkus také nějaké vymyslet, napsat a domalovat obrázky :-) 

Matematika Jedličková Pracovní učebnice strana 12 a 13, opakuj, procvičuj 
Zopakuj si násobky: 1, 10, 2 
Nezapomeň na sudá a lichá čísla 
 

M  -  GEOMETRIE   -   opakuj, procvičuj 

Máš-li možnost, vezmi si papír a rýsuj podle zadání, práci vyfoť 
mobilem a pošli mi zpět na email: 
jedlickova@zspskrupka.cz 
Pokud tuto možnost nemáš, připomeň si geometrické učivo s 
maminkou ústně. 

mailto:krejcova@zspskrupka.cz


 
1. Narýsuj přímku a, vyznač na ní bod A 
 
2. Narýsuj přímku b 
    Vyznač body C, D, které neleží na přímce b                                 
                              
3. Narýsuj úsečky:  KL = 3 cm ST = 9 cm UV = 5 cm          
Nejdelší úsečku zakroužkuj. 
 
4. Narýsuj úsečku:  AB = 8 cm, vyznač její střed S 
Zapamatuj si, jak značíme body, přímky a úsečky. Připomeň si jednotky 
délky, které znáš? 
Doma se rozhlédni - co má tvar jako čtverec, obdélník, kruh? Máte doma 
něco, co má tvar trojúhelníku? 
Můžeš připsat na papír :-) 

V pracovním sešitě z matematiky vypracuj ze str. 49/cv. 1 a cv. 2 - 
podle zadání. 

Prvouka Jedličková Milé děti, 
v prvouce se zabýváme časem. Umíme roční období, měsíce, dny v týdnu. Co nám 
ještě moc nejde je určování času podle hodin. Trénujte, sledujte hodiny a učte se 
určit čas, maminka vás může kontrolovat a průběžně se vás na čas během dne 
ptát. 
K tomuto tématu využij učivo v pracovní učebnici Matematiky na straně 47. 
Celou ji vypracuj. Až se sejdeme, na vše se podíváme společně a zkontrolujeme. 
Máš-li doma prázdný sešit, můžeš si založit deníček, do kterého si denně zapiš 
alespoň jednu větu o tom, co krásného tě v tom dni potkalo. Napiš datum a větu. 
Po návratu si deníčky přečteme :-) 

PV  Využij materiál, který máš doma k dispozici a s pomocí rodičů se pokus vyrobit své 
hodiny. Použij krabici od rýže, různý karton, vyrob si ručičky - uvědom si jejich 
velikost a funkci. Těším se na vaše výrobky! Uspořádáme si z nich ve třídě 
výstavku a nejhezčí odměním :-) 

VV   Pokud jsi vyřešil zadaný úkol z českého jazyka a správně seřadil věty, namaluj mi  
k tomuto slohovému povídání krásnou ilustraci, dort. 

HV, TV  Poslouchejte hudbu, která se vám líbí, tančete, hýbejte se.  

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 


