
 

 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
2 

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

jedlickova@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina:  

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Jedličková Procvičování probraného učiva: měkké a tvrdé souhlásky, spodoba 
učebnice ČJ strana 79/ cvičení 3, odpověz si na otázky pod cvičením  
učebnice ČJ strana 80/ cvičení 4, 5, 6 - ústně doplňuj, procvičuj 
Můžeš si jedno ze cvičení vybrat a přepsat na papír, zkopírovat či vyfotit  
a poslat mi na email. 
 
Čítanka strana 94 až strana 96, přečti postupně vše nahlas mamince,  
na straně 96 se zamysli nad významem slov ve větách. 

M Jedličková  DĚLENÍ 3 -  připrav si postupně 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 věcí, 

které najdeš doma a rozděluj je po třech, kolik budeš mít hromádek? 

Můžeš počítat i se semeny fazolí. 

Příklad: 9 lžiček rozdělím   -    3  3  3                     9 : 3 = ?      3 
             12 ponožek                3  3  3  3                12 : 3 = ?      4 
čti: devět děleno třemi se rovná tři, tvoř si příklady 
V pracovní učebnici matematiky si vyplň str. 14, můžeš ji zkopírovat, vyfotit a poslat 
na můj email. Trénuj násobky, násobení a dělení 1, 10, 2, 3.  
Nezapomeň, že násobíš-li jakékoliv číslo nulou, výsledek je vždy 0. 

Prvouka 
 
 
 
 
VV 

 Za okny je jaro, zopakuj si jarní měsíce a pozoruj změny v přírodě. 
V učebnici prvouky si pozorně pročti stranu 46. Připomeň si všechny jarní květiny, 
které známe. Na obrázcích chybí název té, kterou máš dole černobíle popsanou. 
Víš, jak se jmenuje? Je to léčivá bylina, dělá se z ní čaj i med :-) 
Prohlédni si části kvetoucí rostliny. Vše bys měl už znát! 
Zkus popsaný obrázek kytičky namalovat na volný papír a popsat jednotlivé části,  
zvládneš-li, práci vyfoť nebo zkopíruj a pošli na můj email. Víš, jak se tato rostlinka 
jmenuje? Napiš název k obrázku velkými tiskacími písmeny. 

PV  Založ si pěstitelský pokus: talířek, vlhkou vatu-tamponek, rozlož na něj několik 
zrnek čočky, nebo fazole. Klíčení semen. Pozoruj, udržuj vlhké akorát.  
Máš-li možnost, naklíčené semeno později zasaď do kelímku nebo květináče  
s hlínou. Pozoruj, co se stane. 

HV  Poslouchej hudbu, kterou máš rád, zatancuj si s rodiči :-) 

TV  Pozdrav sluníčku“ 
Teď se rovně postavíme a sluníčko pozdravíme.(stoj spatný) 
Dlaně otoč k sluníčku, (s nádechem upažíme poníž, dlaně otočíme dopředu a 
mírně zakloníme hlavu) 
spoj je a dej k srdíčku. (s výdechem spojíme ruce před hrudníkem a předkloníme 
hlavu) 
Podívej se k nebi vzhůru, (s nádechem vzpažíme, podíváme se za rukama, 
protáhneme celé tělo) 
skloň se k zemi, úctu vzdej a chvíli se nehýbej (s výdechem předklon - krátká 
výdrž) 
Nahoru své ruce zdvihni - nad hlavou je spoj, (s nádechem se vzpřímíme, ve 
vzpažení spojíme ruce - pohled vzhůru) 
dej je dolů k srdci svému, pozdrav slunce HARI ÓM. (tiše řekni HARI ÓM) 
Sluníčko takto můžeš vítat každý den :-) 

mailto:krejcova@zspskrupka.cz


 

 

Říkanku se můžeš naučit zpaměti. 

   Sleduj každý den od 9.30 hodin na programu ČT 2 pořad Učí -Telka   
(vysílání pro druháky :-) 

   

 


