
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Praktická škola dvouletá, třída PI. 
 

PŘEDMĚT  ZADÁNÍ POMŮCKY 

Český jazyk a 
literatura 

 
 
 

Psaní i/y po obojetných souhláskách, velká písmena, 
tvrdé, měkké souhlásky. Opis textu. 
Čtení krátkých příběhů, básniček 
označování velkých písmen v textu, skládání slov, 
vět. 
sloh –  jméno, adresa, datum narození – kolik je mi 
let 

Internet – pracovní listy 
dětské knihy, říkadla, básničky 
písmena v deskách, 
letáky, staré časopisy, tiskopisy 
 
 

        Matematika 
 
 

Jednotky času, hmotnosti. 
Řešení jednoduchých rovnic. Práce s kalkulátorem.  
Opakování – čtverec, obdélník, trojúhelník. (rýsování) 
 

Hodiny, váha – kuchyňská, osobní. 
Zápis hodnost např. členů rodiny, 
porovnávání, kalkulátor, tabulka 
násobků, trojúhelník s ryskou. 
 

Příprava na 
samostatný život 

 
 
 

  Úklidové prostředky a jejich rozdělení. 
Desinfekční prostředky, bezpečnost a ochrana 
zdraví, ochranné pomůcky. 
První pomoc při drobných poraněních.  
 
 

Úklidové prostředky v domácnosti, 
čtení návodů na použití, pomoc 
s drobnými úklidovými pracemi 
v domácnosti – utírání prachu, vytírání, 
vysávání. Úklid svého pokoje, 
pracovního místa. Správné skládání 
oblečení. 

Výživa a příprava 
pokrmů 

 
 

OVOCE 
Rozdělení ovoce na domácí a jižní. Využití ovoce 
v kuchyni – saláty, zákusky, záviny. 
 

Prostření stolu – oběd (polévka, hlavní chod, zákusek) 

Ovoce – zdroj vitamínů, pomoc při 
pečení v kuchyni.(foto lze zaslat paní 
učitelce na email) 
Prostření stolu – oběd 
Umývání nádobí, úklid, hygiena a 
bezpečnost v kuchyni. 

Rodinná výchova 
 
 
 
 
 

Denní režim. 
Jak trávím svůj volný čas. 
Hygiena, rouška. 
 
 
 
 
 

víkend x všední den, 
režim dne (8+8+8 – práce + odpočinek, 
spánek +zábava), tělesná a duševní 
hygiena (aktivní odpočinek, sport, 
četba, klidné prostředí, vycházky do 
přírody) 
- mezilidské vztahy – kamarádství, bez 
stresu, pomoc, spolupráce, vstřícnost. 
Správné mytí rukou, nosím roušku, péče 
o roušku. 

   

Základy přírodních 
věd 

 

 
Úklid, praní, hygiena. 
Dodržování bezpečnosti při práci. 
 
 

Úklidové, prací prostředky – rozdělení, 
sledovat návod, postup práce. Pomoc 
při úklidu, praní. Hygiena – mýdlo, 
zubní pasta, pěna do koupele, šampon, 
sprchový gel – správné používání. 

V rámci domácí přípravy lze využít odkazů na zajímavé webové stránky: 
https://skolakov.eu/ ,  https://www.detskestranky.cz/  , https://www.vareni.cz/ 
 
Využijte i vzdělávací programy České televize: UčíTelka, Odpolko 


