
 

 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
6 

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

jedlickova@zspskrupka.cz  
dana.jedlickova@seznam.cz 

Facebooková skupina: --- 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 
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VV 

Jedličková Český jazyk:   Tento týden budeme procvičovat skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 
Na straně 86 v učebnici ČJ se podívej na obrázky ve cvičení 5. (úsměv, hrábě, 
hvězda, zpěvák) Doplň je do vět a věty krásně napiš na papír.  
Ve cv. 8 - motýlek - slož správně slova a také je krasopisně napiš. 
Cvičení 9 ti maminka nadiktuje jako já při diktátu ve škole:-)  
POZOR zopakuj si: jak začíná a končí věta? Povede se ti napsat diktát krásně a 
bez chyby?  
Vše vyfoť a pošli mi na email. Můžeš takto vybojovat tři jedničky :-)) 
Cvičení 7 na straně 86 si doplň jen ústně, to zvládneš jistě bez maminky. 
 
Čítanka 
rozhýbej svůj jazýček na str. 113 - Říkejte rychle 
Na str. 112 básnička APRÍL - čti opakovaně, až to zvládneš bez škobrtnutí. 
 
Na str. 112 je také říkanka DVĚ ANDULKY, zamysli se, jak mají být správně 
napsaná slova na konci veršů a říkanku mi krásně a bez chyby přepiš. 
 
Vyfoť mi ji a nakresli k ní vhodný pěkný obrázek. Vše mi pošli. 

M Jedličková  Už bychom měli umět násobky 1, 2, 3, 4, 10. Stále si je říkej a procvičuj. 
Maminka ti bude ústně dávat příklady na násobení i na dělení, umíš? 
 
Zapiš si do hlavičky tento postup, jak budeš počítat, když: 
mám číslo třeba 8 
Které číslo je o 2 větší než 8?              8 + 2 = 10   ....o větší =    sčítat 
Které číslo je o 2 menší než 8?            8  - 2 =  6    ....o menší =  odčítat 
Které číslo je 2krát větší než 8?           2 x 8 = 16    xkrát větší =  násobit 
Které číslo je 2krát menší než 8?         8 : 2 =  4     xkrát menší = dělit 
S maminkou si toto stále připomínej, uvědomuj a zkoušej.   
 
Zkus si místo 8 dát 10. Jak to bude potom s výsledky? Víš? Pokud to zvládneš, 
napiš příklady s 10 tak, jako já s 8. Vyfoť a pošli :-) 
 
V učebnici M si najdi stranu 19. Pozorně si vždy přečti sl. úlohy ve cvičení 5 a 6.  
Popřemýšlej a vyřeš je. Zkus sám, maminka zkontroluje.  
Cvičení 7 na str. 19 pouze doplň výsledky. Nevíš-li, říkej si kolikrát 4 je 28, ... 
Cvičení 8 rozděluješ věci na čtvrtiny, to znamená na čtyři stejné ! části. 
Cvičení 9 je jednoduché, stačí si představit, že jste čtyři kámoši a o ovoce se 
musíte spravedlivě rozdělit :-) 
 
Vypracovanou celou stranu 19 v M vyfoť a pošli na můj email. Můžeš získat 
až 6 jedniček :-)) 

Prvouka 
 
 

Jedličková  
Copak dělají ptáci na jaře? Víš to? Já si myslím, že víš :-) 
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Ale raději si vše připomeň v učebnici prvouky na straně 51. Pokud jsi četl s 
porozuměním, jistě zvládneš odpovědět na tyto otázky: 
Co dělají ptáci na jaře? 
Napiš tři ptáky, kterým říkáme stěhovaví: 
Napiš tři ptáky, kterým říkáme stálí: 
 
Své vyfocené odpovědi pošli na můj email.  

TV, HV 
 
 

 Zazpívej si s maminkou písničku:  
 
Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, 
pověz mi, čížečku, jak sejou mák. 
Aj tak tak  sejou mák, aj tak tak sejou mák  2x     ....  přidej pohybový doprovod:-) 
 

PV  Vyrob z papíru ptáčka, nezapomeň na části jeho těla: hlava, krk, trup, ocas, křídla a 
nohy :-) Vyfoť a pošli na můj email.  Těším se na všechny vaše práce :-)) 
Vedete si dobře, jen vydržte !! 
 
Užijte si krásný 1. MÁJ !  

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

 


