
 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

vzhledem k tomu, že naše škola zůstává i nadále uzavřena, posílám pro děti zadání k domácímu 
vzdělávání na dobu od 22.3.2021 do 5.4.2021. Rodiče prosím o spolupráci a dodržování domácí přípravy 
svých dětí. Připomínám, že od 1.9.2020 je distanční výuka pro žáky povinná. Vypracování úkolů je 
hodnoceno. 
 

ČESKÝ JAZYK: 

Opakovat již probraná písmena A až D (rozlišovat malá, velká, tiskací, psací). 

Písmeno „Z, z“ 

 

Čtení: 

➢ Slabikář „Od A do Z“, opakovat čtení do strany 26, dále pokračovat až do strany 32. 

➢ Čteníčko, vypracovat do strany 18 (zadání k jednotlivým úkolům je vždy ve spodní části strany). 

➢ S dětmi je třeba číst každý den.  

 

Psaní: 

Psaní písmen, slabik, slov a vět. Dbát na správný úchop psacího náčiní a sklon písmen (nezapomínat na 

uvolňování ruky při psaní).  

➢ písanka, 1. sešit (zelená s domečkem), pokračovat do stránky 2/24, 

➢ písanka, 2. sešit (zelená s medvídkem), pokračovat do strany 2/44, 

➢ procvičovat psaní svého jména. 

Básničky, říkadla, poslech písniček.  

Přečíst dětem krátkou pohádku a nechat dítě převyprávět, může být doplněno otázkami k pohádce.  

Další možnosti: 

➢ vyhledávání, popřípadě vystřihování známých písmen z novin, letáků a časopisů, 

➢ vymýšlet slova začínající na písmena, která děti už znají (slova vytleskat a spočítat počet slabik ve 

slově), 

➢ dle možností modelování písmen z plastelíny, 

➢ psaní písmen na velký papír, do prostoru nebo na zem, ukazovákem ruky, kterou dítě píše. 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 2. ROČNÍK 
Pokyny pro domácí přípravu v době distančního vzdělávání 

v době od 22.3.2021 do 5.4.2021. 

 



MATEMATIKA: 

Procvičovat pojmy malý, velký, málo, hodně, více, méně, první, poslední, uprostřed, nahoře, dole, 

vpravo, vlevo. 

Opakovat znaménka +. -, =, ˂, ˃, psaní a čtení číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

Sčítání a odčítání s užitím názoru do 8.  

Orientace v číselné řadě 1 – 10, 10 – 1 (můžete dětem říkat číslo a dítě ukáže správný počet prstů).  

Procvičování barev. 

Porovnávání množství.  

Opakování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník), hledat věci podobné tvarem.  

Počítání: 

➢ Číslo 9, 

➢ Matematika II, pracovní sešit (1.díl), pokračovat do strany 36, 

➢ Matematika 2, pracovní sešit, vypracovat do strany 37. 

Pracovní listy: 

➢ porovnávání (list č. 1) 

➢ mísa s ovocem (list č. 2) 

➢ slůně (list č. 3) 

➢ princezna Alenka (list č. 4) 

 

Další možnosti: 

➢ pro sčítání a odčítání, více a méně, lze využít víčka z PET lahví, barevné kostky (např. Lego) apod. 

➢ pexeso, deskové hry s kostkou, např. „Člověče, nezlob se“ 

 

PRVOUKA: 

➢ Učebnice Prvouka, dodělat do strany 39. 

Povídat si na téma „Jaro, příroda na jaře, Velikonoce“: 

➢ tradice Velikonoc, zvyky (zdobení vajíček, pletení pomlázky, velikonoční koledy…) 

➢ velikonoční pečení (velikonoční jidáše, mazanec, beránek…) 

Další možnosti: 

➢ http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zvyky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/ 

➢ Pokud máte možnost, můžete dětem pustit video na: 

https://www.youtube.com/watch?v=llceKZR0SRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=llceKZR0SRQ


Pracovní listy: 

➢ sněženky a bledule (list č. 5) 

➢ beránek (list č. 6) 

➢ velikonoční vajíčka (list č. 7) 

 

Posílám dětem několik jarních omalovánek. 

Nezapomínejte činnosti střídat, prokládat učení odpočinkem a hrou, děti zbytečně nepřetěžujte. Úkoly 

rozdělte na každý den. 

Prosím, sledujte také internetové stránky školy:  

https://specialni-lovosice.zssaldova.cz/index.php?type=Post&id=563 

 

Sejdeme se ve škole v úterý 6.4.2021 v době od 10.00 do 10.30 hodin, kdy donesete vypracované úkoly 

a já vám předám pro děti další učivo na aktuální období.    

 

Přeji Vám i celé Vaší rodině mnoho pevného zdraví a děkuji za spolupráci. 

 

S pozdravem 

Roman Vránek, třídní učitel 

https://specialni-lovosice.zssaldova.cz/index.php?type=Post&id=563

