
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 2. ROČNÍK 
Mgr. Olga Talpová 

 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Český jazyk Čtení písmene: „Č,č,R, r“ – opakování 

Nácvik čtení nového písmene: „H, h, „ 
Vyhledávání slov s písmeny: „H, R,“ 
Tvoření slov začínající na „H“ 
Denně číst 5x nahlas 1 stránku (pokračovat 
ze zadaného úkolu z 10.3.) 
Určovat počet slabik ve slově 

Slabikář 

 Psaní – opakování naučených písmen 
Nácvik písmene „h“ 
Denně přepis 2 vět ze čteného textu. 

Sešit 

 
 
 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Matematika Sčítaní, odčítání do 9 (denně 5 př. Na „+ a –„ 

Tvoření skupin do 9 
Orientace v číselní řadě 0 – 9 
Určování více, méně, stejně, hned před a 
hned za číslem 

Sešit  

 Psaní číslic 0 - 9 Sešit 

 
 
 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Prvouka Charakteristika roční doby – Jaro 

- změny v přírodě 
- jarní květiny 
- pojem strom, keř, květina 
- činnosti na poli. 

Opakování – domácí zvířata a jejich mláďata  

Obrázky, knihy, 
časopisy, internet 
(YOUTUBE) 

   

 
 
 

Doporučuji využívat YOU TUBE, tel. pořad: UčíTelka. 
 



DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 3. ROČNÍK 
Mgr. Olga Talpová 

 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Český jazyk Opakování učiva  - DÚ ze dne 10.3. 

Čtení slov se slabikami: dě- de, tě- te, ně-ne 
Denně číst 1 stránku z učebnice  

Čítanka 
Str. 59 - 66 

 Psaní – opakování naučených písmen- t, T 
Denně přepis 2 vět ze čteného textu. 

Sešit 

 
 
 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Matematika Sčítaní, odčítání do 20 (denně 5 př. na „+ a – 

s přechodem přes desítku / 8 ´+  6, 15 – 6  / ) 
Orientace v číselní řadě 0 – 20 
Určování více, méně, stejně, hned před a 
hned za číslem 

Sešit  

 Psaní číslic 0 - 20 Sešit 

 
 
 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Prvouka Charakteristika roční doby – Jaro 

- změny v přírodě 
- jarní květiny 
- pojem strom, keř, květina 
- části stromů, keřů, květin 

Opakování – domácí zvířata a jejich mláďata  

Obrázky, knihy, 
časopisy, internet 
(YOUTUBE) 

 Opakování tématu- denní hygiena, prevence 
proti koronaviru 

 

 
 
 

Doporučuji využívat YOU TUBE, tel. pořad: UčíTelka. 
 

 
 
 



 
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 5. ROČNÍK 

Mgr. Olga Talpová 

 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Český jazyk Opakování učiva  - DÚ ze dne 10.3. 

Opakování  vyjmenovaných slov po „b“ a 
slov příbuzných 
Denně číst  

Učebnice 

 Psaní – opakování-  zadání v domácím 
sešitě 

Sešit 

 
 
 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Matematika Sčítaní, odčítání do 1000 (denně 5 př. na „+ 

a –) 
Vyhledávání geometrických tvarů v prostoru 
- čtverec, obdélník, trojúhelník 
 
 

Učebnice 

   

 
 
 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Člověk a jeho 

svět 
Charakteristika roční doby – Jaro 

- změny v přírodě 
- jarní květiny 
- pojem strom, keř, květina 
- části stromů, keřů, květin 

Opakování – domácí zvířata a jejich mláďata  
Opakování probraného učiva 

Obrázky, knihy, 
časopisy, internet 
(YOUTUBE) 

 Opakování tématu- denní hygiena, prevence 
proti koronaviru 

 

 
 

Doporučuji využívat YOU TUBE, tel. pořad: UčíTelka. 


