
 

 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
5 

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

jedlickova@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina: --- 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HV 

Jedličková Nové učivo: učebnice českého jazyka str. 85 - slova se skupinami bě, pě, vě, mě. 
Pozorně si přečti text ve žlutém rámečku, připomeň si, jak jsme značili kroužkem 
samohlásky a křížkem souhlásky. Pozor jak tyto skupiny vyslovujeme, ale jak je 
píšeme! Pamatuj, že háček patří nad - e - . 
Přepiš na papír cvičení 2 na straně 85 a barevně zakroužkuj skupiny bě, pě, vě, 
mě. Vyfoť a pošli mi na email. Snaž se psát co nejlépe :-) 
 Ústně si zkus doplnit slova do vět ve cvičení 3 na straně 85, podívej se na nabídku 
pod cvičením. 
Opět si napiš do sloupečků od každé skupiny pět slov: pět slov se skupinou bě, 
pět slov se skupinou pě, pět slov se skupinou vě a pět slov se skupinou mě. 
Vymyslíš je? Pokud nevíš, inspiruj se v učebnici ČJ, nebo si je najdi v čítance. 
Napsaná slova vyfoť a pošli na můj email. 
Čítanka: přečti si texty na str. 110 - 111.  
Na str. 110 dole u vajíček čti text tak dlouho, dokud ho celý nepřečteš bez jediné 
chybičky :-) 
Prohlédni si notovou osnovu na str. 111 v čítance, připomeň si: co je notová 
osnova, co je houslový klíč, co jsou noty? Zkus si notový klíč několikrát nakreslit 
podle předlohy na papír. Vyfoť a pošli mi :-) 

M Jedličková  DĚLENÍ 4 -  připrav si postupně 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 věcí, 

které najdeš doma a rozděluj je po čtyřech, kolik budeš mít 

hromádek? Můžeš počítat i se semeny fazolí. 

Příklad: 8 lžiček rozdělím   -    4   4                     8 : 4 = ?          2 
             12 ponožek                4  4  4                 12 : 4 = ?          3 
čti: dvanáct  děleno čtyřmi se rovná tři, tvoř si příklady 
V pracovní učebnici matematiky si vyplň str. 18, vyfoť ji a pošli na můj email.  
Trénuj násobky, násobení a dělení 1, 10, 2, 3, 4. 
Nezapomeň, že násobíš-li jakékoliv číslo nulou, výsledek je vždy 0. 
Násobíš-li jakékoliv číslo 1, výsledek je to číslo, které násobíš. 
Nauč se nové pojmy: dělenec    děleno    dělitel   rovná se  podíl . 

Prvouka 
 
 
 
 
VV 

 Za okny je jaro, zopakuj si jarní měsíce a pozoruj změny v přírodě. 
V učebnici prvouky si pozorně prohlédni str. 49 a str. 50. Uvědom si rozdíly 
prostředí u vody a v lese. Určitě už jsi taková místa navštívil. Vzpomínej, které 
rostliny a živočichy jsi tam viděl.  
 
Namaluj mi pastelkami hezký jarní obrázek. Vyfoť a pošli mi ho na email. 
Inspiraci můžeš hledat v učebnici prvouky nebo v čítance nebo při pohledu z okna. 

PV, HV 
 
 

 Nevím, zda se ti podařilo vzbudit své semínko. Pokud ne, zazpívej mu jako 
Křemílek a Vochomůrka: vstávej semínko holala, bude z tebe fiala ... 

mailto:krejcova@zspskrupka.cz


 

 

 
Pokus se vytvořit z papíru podobnou kytičku.         Víš, jak se jmenuje? 
 
Věřím, že to zvládneš a už teď se těším, až mi ji vyfotíš a pošleš na můj email :-) 
 

TV  Opakukuj si:       „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 :-) 
Říkanku se můžeš naučit zpaměti. 
Každý den udělej 2 x 5 dřepů......  a 3 x 3 dřepy s výskokem  :-)) 

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



 

 

 


