
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
4 

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

jedlickova@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina:  

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

Český 
jazyk 

Jedličková Nové učivo: v učebnici na str. 82 si pozorně prostuduj žlutý rámeček, skupiny dě, 
tě, ně - vše už dobře známe :-), uvědom si, kam píšeme háček !  
Přečti si cvičení 1 na straně 82 a všímej si těchto skupin ve slovech. Vymysli a 
napiš na papír vždy pod sebe a pod danou slabiku pět slov se slabikou dě, pět slov 
se slabikou tě, pět slov se slabikou ně. 
Inspiraci pro slova hledej v učebnici na stranách 82 až 83. Doplňuj si ústně 
zmíněné slabiky do slov v jednotlivých cvičeních, procvičuj. 
Čítanka - pročítej stránky 100 až109 , na straně 107 se zamysli nad významem 
přísloví. 
Budeš-li mít chuť, napiš několik krátkých vět o tom, jaké byly u vás doma 
Velikonoce. Kdybychom byli ve třídě, jistě bychom si o nich povídali :-) 
Sleduj každý všední den na ČT 2 pořad:    „UčíTelka“   od 9.30 hodin. 
Pokus se plnit nějaké úkoly jako děti na obrazovce.  

Matematika Jedličková Stále si opakuj násobky 2, 3, 4, 10. 
Trénuj násobení a dělení dvěma, třemi. 
V učebnici matematiky vyplň celou stranu 17. Vyfoť a pošli mi ji. 
Pozorně si zkontroluj předchozí strany, zda je máš také celé vypracované, pokud 
ne, doplň.  
Pokud ti maminka napíše příklady z násobení a dělení dvěma, třemi, vyfoť mi vše a 
pošli také na můj email. 

Prvouka Jedličková Tento týden si připomeneme části těla stromu, přečti si v učebnici stranu 47. 
Zkus si popis rostliny i stromu zapamatovat :-)  
Vzpomeneš si, jak jsme si v českém jazyce říkali, že slovo koruna je slovo 
mnohoznačné? Pokus se vymyslet věty s různým významem slova koruna. 
Napiš tři na papír, vyfoť a pošli mi je na email  :-) 

HV Jedličková Poslechni si nějakou pohádku s písničkami :-) 
zahraj si s maminkou na ozvěnu: maminka zanotuje kousek melodie a ty zopakuj,  
tatínek může vytleskat nějaký rytmus a ty zopakuj 

PV Jedličková Pokud ti semena vyklíčila, zasaď si je do kelímku s hlínou. Pozoruj, zda ti vyroste 
rostlinka. 

TV Jedličková Zaskákej si přes švihadlo, přes stoličku, nebo přes polštář. Opakuj si násobky 2, 3, 
4 a vždy udělej dřep. 

VV Jedličková  Velikonoční prázdniny 
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