
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Praktická škola dvouletá, třída PI. 
 

PŘEDMĚT  ZADÁNÍ POMŮCKY 

Český jazyk a 
literatura 

 
 
 

Věta jednoduchá a souvětí. Druhy vět – oznamovací, 
rozkazovací, tázací. Znaménko za větou. Opis textu. 
Čtení krátkých příběhů, básniček 
označování velkých písmen v textu, skládání slov, 
vět. 
sloh –  telefonujeme, telefonický rozhovor 

Internet – pracovní listy 
dětské knihy, říkadla, básničky 
písmena v deskách, 
letáky, staré časopisy, tiskopisy 
www.detskestranky.cz 
 
zavolej kamarádovi, někomu z rodiny. 

        Matematika 
 
 

Písemné sčítání, odčítání bez přechodu desítky. 
Řešení jednoduchých rovnic. Práce s kalkulátorem.  
Opakování – bod, přímka, úsečka. (rýsování) 
 

Internet – pracovní listy, tabulka násobků, 
trojúhelník s ryskou. www.detskestranky.cz 
 

 
Příprava na 

samostatný život 
 

   
Květiny v bytě - okrasné květem, listem, sukulenty. 
Péče o rostliny – zálivka, hnojení (hnojiva rozpustná 
ve vodě, hnojivové tyčinky,..). Návody na použití  u 
hnojiv. 

Pomoc při péči o květiny, zálivka, 
osprchování listů. S pomocí rozdělit na 
kvetoucí nebo okrasné listem, zjistit jak 
často se zalívají, popř, jak se jmenují. 
Některou z květin namaluj a pošli foto 
 

Výživa a příprava 
pokrmů 

 
 

MOUČNÍKY 
Nepečené – pudinkové, skládané 
Polotovary – krabicové moučníky. 
Poháry. 

 
Prostření stolu – večeře doma, popř. grilování venku. 

Vyzkoušej si doma nepečený moučník – 
skládaný z piškotů, tvarohu, kysané 
smetany a ovoce. Vyzkoušej s pomocí 
uvařit pudink, udělat pohár. --
nezapomenout vyfotit a foto poslat   
Prostření stolu – oběd 
Umývání nádobí, úklid, hygiena a 
bezpečnost v kuchyni. 

Rodinná výchova 
 
 
 
 

Domácnost  
Základní vybavení a zařízení domácnosti, bytové 
prostory – účel, vybavení  
Zásady zařizování bytových prostor a jejich funkce 
(vkusnost, účelnost, finanční dostupnost)  
Domácí spotřebiče (vysavač, pračka, žehlička) – 
bezpečnost práce, praktické používání. 
 

Bydlím v domě x bytě. Místnosti, vybavení. 
Zařízení mého pokoje. Domácí spotřebiče a 
jejich bezpečné používání. Namaluj svůj 
pokoj. 
 
 
 
 
 

   

Základy přírodních 
věd 

 
 

 

Opakování ze zeměpisu. 
 
 
 
 
 

zopakuj si všechny kontinenty světa ( 
Evropa, Asie, Amerika, Austrálie, 
Antarktida, Afrika) 
zkus si zapamatovat, který kontinent kde 
leží (alespoň 3) 
zopakuj si státní symboly ČR (vlajka, státní 
hymna, státní znak malý, státní znak velký, 
trikolora, prezidentská vlajka) 
můžeš si zopakovat také jméno prezidenta, 
hlavní město ČR (pracovní listy a úkoly 
k nim pošlu emailem) 

   
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 


