
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Praktická škola dvouletá, třída PI. 
 

PŘEDMĚT  ZADÁNÍ POMŮCKY 

Český jazyk a 
literatura 

 
 
 

Opakování – tvrdé, měkké souhlásky, psaní i,y po 
obojetných souhláskách, druhy vět. Dělení slov. Opis 
textu. 
Čtení krátkých příběhů. 
označování velkých písmen v textu, skládání slov, 
vět. 
sloh –  dopis, napiš kamarádovi 

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

        Matematika 
 
 

Procvičování -  jednoduché převody jednotek. 
Písemného násobení, dělení, manipulace s penězi. 
Řešení slovních úloh z běžného života. 
Geometrické tvary, tělesa. 

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

 
Příprava na 

samostatný život 
 

   
Odpady a jejich třídění. Označení kontejnerů na 
odpad, jejich rozlišení. Péče o své životní prostředí. 
Pomoc s úklidem nejen doma, ale i v okolí svého 
bydliště. 

Pomoc s úklidem – utírání prachu, 
vysávání, vytírání, zametání. Třídění 
odpadu v domácnosti – papír, plast, sklo, 
popř. olej, bioodpad. 
Nakresli kontejnery na odpad v příslušných 
barvách. 

Výživa a příprava 
pokrmů 

 
 

KOŘENÍ 
Sušené – majoránka, kmín, paprika, pepř, … 
Zelené – čerstvé natě (petrželka, pažitka) 
Pochutiny – kečup, ocet, hořčice. 
 

 
Prostření stolu – pro sebe, pro členy domácnosti(oběd, 
večeře) popř. grilování venku. 

Pomoc rodičům při vaření, vyzkoušej si 
okořenit pokrm. Zjisti jaké pochutiny doma 
používáte, napiš je na papír (hořčice – 
plnotučná, kremžská, … kečup – jemný, 
ostrý, různé omáčky k masům,..) 
nezapomenout vyfotit a foto poslat   
Prostření stolu. 
Umývání nádobí, úklid, hygiena a 
bezpečnost v kuchyni. 

Rodinná výchova 
 
 
 

 

Domácnost  
péče o domácnost, květiny, úklidové práce, používání 
domácích spotřebičů - pračka, žehlička, vysavač, 
bezpečnost práce, praktické používání. 
První pomoc - úpal, úžeh, popáleniny a spáleniny, 
tonutí apod. 
 
 
 

Domácí spotřebiče a jejich bezpečné 
používání. Vyzkoušej si dát prádlo do 
pračky, přidat prášek(gel, tabletu), zvolit 
program. Pověsit vyprané prádlo nebo dát 
do sušičky, zvolit program. Správné 
skládání oblečení, úklid do skříně. 
Opalovací prostředky a jejich správné 
používání. 
 
 

   

Základy přírodních 
věd 

 

Opakování ze zeměpisu. 
 
 

zopakuj si státní symboly ČR (vlajka, státní 
hymna, státní znak malý, státní znak velký, 
trikolora, prezidentská vlajka) 
hlavní město ČR, kraje ČR 
Řeky, pohoří, nejvyšší hora, známé hrady a 
zámky, na Mapy.cz nebo Google mapy 
vyhledej spojení, trasu do různých měst 
ČR.. zjisti vzdálenost a dobu jízdy 

   
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 


