
Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Zadání úkolů k domácí výuce pro 2. ročník 

 
11. týden (11. – 13. 3.) a 12. týden (16. – 20. 3.)    
Práce předána zákonnému zástupci. Domácí příprava se odvíjí od IVP.        
  
13. týden (23. – 27. 3.)     
Práce předána zákonnému zástupci. Domácí příprava se odvíjí od IVP.              
 
14. týden (30. 3. – 3. 4.)  
Práce předána zákonnému zástupci. Domácí příprava se odvíjí od IVP. V domácí se přípravě se zaměřit mj. na 
orientace v čase (dělení dne na ráno, odpoledne, večer a činnosti obvyklé v těchto obdobích), komunikovat a 
vyprávět u obrázkových knih nebo leporel, cvičit sluchové vnímání (vydávat formou hry různě hlasité zvuky),  
drobné pohybové aktivity, rozlišovat co voní a nevoní, rozlišovat nahoře - dole - před - za - vedle, malovat a 
vymalovávat libovolné motivy.  
 
15. týden (6. – 8. 4.), 16. týden (14. 4. - 17. 4.),      
Práce předána zákonnému zástupci. Domácí příprava se odvíjí od IVP.  V domácí přípravě se zaměřit na rozvoj 
sebeobsluhy (oblékání, péče o tělo, jednoduché úkony v údržbě oděvů a obuvi (porovnání bot, uložení oděvu na své 
místo...),  výtvarné činnosti s modelínou (dělání kuliček, válečků), napodobování hlasů zvířat - pohádka 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/157016 
házení a chytání míče, rytmizace dětských písniček (zpěv nebo využít internet), komunikací se žákem rozvíjet jeho 
sluchové vnímání.  
        

 
17. týden (20. 4. – 24. 4.), 18. týden (27. 4. – 30. 4.) 
Domácí příprava se odvíjí od IVP, které má zákonný zástupce k dispozici.  V domácí přípravě se zaměřit na rozvoj 
sebeobsluhy (oblékání, péče o tělo, jednoduché úkony v údržbě oděvů a obuvi (porovnání bot, uložení oděvu na své 
místo...),  výtvarné činnosti s modelínou (tvarování kuliček, válečků), házení a chytání míče, rytmizace dětských 
písniček (zpěv nebo využít internet), komunikací se žákem rozvíjet jeho sluchové vnímání. 
Dle telefonické domluvy mezi vyučujícím a zákonným zástupcem - po návratu do školy rodiče předají soupis 
činností, kterým se žák ve spolupráci s rodiči věnoval (pozornost zaměřena na sebeobsluhu, rozvoj vnímání rytmu, 
malování obrázků, práci s kostkami). Rozvoj slovní zásoby pojmenováváním obrázků zvířat 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/155504 
 
19. týden (4.5. - 7.5.) 
- Domácí práce se v tomto týdnu zaměří na orientaci v čase (pojmy ráno, odpoledne, večer), popis částí těla (těla, -
obličeje a jejich pojmenování)  - PL dodáno 
- Třídění kostek (vršků nebo jiných předmětů co jsou doma k dispozici) podle barev 
- Napodobování zvuků zvířat dle obrázku – dodáno 
- Nácvik samostatného oblékání ponožek, samostatného obouvání jarní obuvi. 
- Nácvik samostatného úklidu stolu po stolování.  
- Poznávání čísla 1 a 2. Pracovní karty dodány. 
- Piktogramy – práce s obrázky na téma Části těla - dodáno 
 
20. týden (11.5. – 15.5.) 
- Rozvoj jemné motoriky pomocí grafomotorických úloh – PL zaměřené na uvolňování ruky – PL dodáno (3 x) 
- Pohybové hry s říkadly – Hlava rameno https://www.youtube.com/watch?v=j_4qhWNpIJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=j_4qhWNpIJQ
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- Vycházka do přírody – vyprávění dítěti o jaru  (kvetoucí rostliny, kvetoucí stromy, mláďata, pozorování jarní 
přírody) 
- Rozlišování hlubokého dýchání, běžného dýchání, zadržení dechu (vonění ke květinám, vonění k bylinkám, k jídlu, 
hra na lékaře apod. 
- Úkol: namaluj strom, prosím o dodání obrázku paní učitelce 
- Procvičování pojmů malý – dlouhý dle PL (dodáno) 
-  Modelování s plastelínou (tvoření kuliček, válečků), nácvik s pomocí maminky  
- Třídění kostek (vršků nebo jiných předmětů co jsou doma k dispozici) podle velikosti 
- Třídění předmětů dle různých hledisek (dívka – chlapec) – PL dodáno 
- Piktogramy – práce s obrázky na téma Části těla - dodáno 
 
21. týden (18.5. – 22.5.) 
- Pohybové říkanky pro nejmenší https://www.youtube.com/watch?v=dgpG3CVn7Pc&t=251s 
- Ovládání síly hlasu – vyzkoušet šepot, tiché mluvení, běžnou sílu hlasu, volání, křik – bez pomůcek 
- Vycházka do přírody, využít kvetoucí přírodu k poznávání základních rostlin na zahradě i v přírodě  
- VV - Trhání papíru na proužky, nácvik s pomocí maminky. Papírky lze posléze nalepit na papír  např. do tvaru 
čtverce, obdélníku, domečku. Výrobek prosím odevzdat.  
- Poznávání čísla 1 a 2. Pracovní karty dodány. 
- Piktogramy – práce s obrázky na téma Části těla – dodáno 
 
22. týden (25. 5. – 29. 5.) 
- Pohybové říkanky pro nejmenší https://www.youtube.com/watch?v=dgpG3CVn7Pc&t=251s 
- Vycházka do přírody, využít kvetoucí přírodu k poznávání základních rostlin na zahradě i v přírodě  
- Přiřazování obrázků dle vzoru –  pohlaví 
- VV – výroba papírové kuličky, pomocí natrhaných papírů. S nácvikem pomůže maminka. Výrobek donese do školy. 
- Grafomotorika – šroubování matice na šroubek  
 
23. týden (1. 6. – 5. 6.) 
- Pohybové říkanky pro nejmenší https://www.youtube.com/watch?v=dgpG3CVn7Pc&t=251s 
- Grafomotorika – nácvik psaní teček, vlnovek,  
- Vycházka do přírody, využít kvetoucí přírodu k poznávání základních rostlin na zahradě i v přírodě 
- Pohádka o Veliké řepě – posloupnost děje. Maminka převypráví příběh. Žák ukáže postavu na obrázku, o které se 
v pohádce právě hovoří. 
- Komunikační výchova – pracovní list: čištění zubů 
 
24. týden (8. 6.  – 12.6.) 
- Grafomotorika – seznámení s pojmem jedna. Pracovní list. S pomocí maminky nácvik psaní čísla jedna.  
- Nácvik pojmu čísla jedna - Pracovní listy dodány 
-Písnička v piktogramech  - Pec nám spadla 
- Komunikační výchova – mytí obličeje, mytí rukou 
 
25. týden (15.6. – 19. 6.) -  26. týden (22. 6. – 26. 6.) 
- Písnička v piktogramech  - Skákal pes přes oves 
- Seznámení s pojmem kruh – pracovní list – vybarvování kruhových obrazců  
- Nácvik orientace – pracovní list bludiště.  
- Komunikační výchova – použití kapesníku, mytí hlavy  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dgpG3CVn7Pc&t=251s
https://www.youtube.com/watch?v=dgpG3CVn7Pc&t=251s
https://www.youtube.com/watch?v=dgpG3CVn7Pc&t=251s
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Zadání úkolů k domácí výuce pro 3. ročník 

 
11. týden (11. – 13. 3.) a 12. týden (16. – 20. 3.)    
Matematika: 
Dokončení stran 11, 14, 15 v pracovním sešitě.  Opakování čísel 1 a 2 (psaní, čtení).  Sčítání a odečítání do 3 – ústně 
i písemně volnou formou.  Pracovní sešit str. 42, 43. Dokončení stran 29. Číselná řada do 3. Opakovaní čtení 
znamének + - = (cvičení v sešitě). 
Čtení: 
Čtení písmen z dodaných fólií.  
Čtení slabik s obrázky (dodáno). 
Čtení slabik ze Čtenářských tabulek (dodáno).  
Slabikář - opakování písmen, slabik, slov nahodile z celé knihy. 
Psaní: 
Pracovní listy na procvičování naučených písmen A, E, I, O. 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 2 ks (listy dodány).  
Psaní písmen na folii. 
Pracovní listy na procvičování čísel 1, 2. 
 
13. týden (23. – 27. 3.)     
Matematika: 
Numerace do 10. Ústně a opakovat. 
Sčítání a odečítání do 3. Pracovní sešit str. 48, 49. 
Čtení čísel do 4. 
Čtení zápisu příkladu (viz pracovní sešit). 
Čtení: 
Opakování naučených písmen A, E, I, O, U, V, T, S, L, M. 
Slabikář - opakování písmen, slabik, slov nahodile z celé knihy. 
Čtení slabik s obrázky (dodáno). 
Čtení a skládaní slabik ze Čtenářských tabulek (dodáno). 
Psaní: 
Pracovní listy na procvičování naučených písmen , L, T, V. 
Psaní písmen na fólii. 
Pracovní listy na procvičování čísel 3, 4. 
 
14. týden (30. 3. – 3. 4.) 
Matematika: 
Pracovní sešit Je nás pět - str. 16. 
Diktát čísel 1-4. Diktát lze psát na papír nebo do sešitu. 
Na kartičky napsat čísla 1 až 5. Skládat číselnou řadu od nejmenšího po největší a obráceně. 
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Čtení: 
Dělení slov na slabiky vytleskáváním. Lze využít Slabikář. 
Čtení slabik s obrázky na dodaných kartách.  Přiřazování slabik k obrázku. 
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-1 
Psaní: 

https://skolakov.eu/matematika-1-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-1
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Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky. Psaní šikmé čáry (dodáno). 
Pracovní listy na procvičování naučených písmen A, E, O. 
Psaní písmen na folii A, E, I, O. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu pokoje, utírat nádobí, vynášet koš apod. 
Tělesná výchova: 
Nácvik správného držení těla, chůze po rovné linii - např. po linii parket, chůze po špičkách, jednoduché protahovací 
cviky - tzv. rozcvička. 
 
15. týden (6. – 8. 4.)   
Matematika: 
Pracovní sešit Je nás pět - str. 17. 
Diktát čísel 1-4. Čtení zápisu příkladu. 
Porovnávat čísla dle velikosti do 5. Využít k názoru např. kostky poskládané na sebe.  
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Čtení: 
Řazení libovolných předmětů zleva doprava. 
Slabikář - zaměřit se na čtení slabik s počátečním písmenem L a J. 
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-1 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky - spodní oblouk. 
Pracovní listy na procvičování naučených písmen L, V. 
Psaní písmen na fólii - U, J. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu pokoje, utírat nádobí, vynášet koš apod. 
Tělesná výchova: 
Házení a chytání míčů různé velikosti ve dvojici a totéž do výšky samostatně (tenisák a běžný míč), poskoky snožmo, 
poskoky na levé a pravé dolní. 
 
16. týden (14. 4. - 17. 4.) 
Matematika: 
Pracovní sešit Je nás pět - str. 17. 
Počítání předmětů denní potřeby (hrnky, pastelky, židle u stolu). 
Sčítání a odečítání do 4. PL předány.  
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
Čtení: 
Dělení slov na slabiky vytleskáváním, pokračovat libovolně ze Slabikáře. 
Čtení slabik s obrázky na dodaných kartách.  Přiřazování slabik k obrázku. I nadále procvičovat.  
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-1 
Čtení slabik na J, L – zaměřit se na rozlišování a upevňování těchto písmen – zdroj Slabikář. 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno. 
Pracovní listy na procvičování naučených písmen A, E, O. Zaměřit se na rozvoj samostatnosti -  dodáno 
Omalovánky – rozvoj grafomotoriky (dodáno).  
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při skládání oblečení,  věšení vypraného prádla, skládání ponožek apod. 
Člověk a jeho svět:  

https://skolakov.eu/matematika-1-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-1
https://skolakov.eu/matematika-1-trida
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-1
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PL – profese (PL předán). 
 
 17. týden (20. 4. – 24. 4) 
Matematika: 
Pracovní sešit Je nás pět - str. 18. 
Počítání předmětů denní potřeby, procvičovat pojmy vedle – u – nad – pod – za – na. 
Diktát čísel 1-4, psaní čísel 1-4. Opakovat znaménka + - = (diktát znamének nebo čtení napsaných znamének v PL).  
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Čtení: 
Slovní fotbal. Říkat dítěti slova, dítě určuje, které písmeno je první. Změna: dítě určuje, které písmeno je ve slově 
poslední.  
Čtení slabik s obrázky na dodaných kartách.  Přiřazování slabik k obrázku. Pokračujeme v této aktivitě -  upevňování. 
Předčítání dítěti pohádky. S dítětem si poté rodič o pohádce povídá (hlavní postavy, o čem pohádka byla, co se 
dítěti líbilo apod.) 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno. 
Pracovní listy na procvičování naučených písmen I, L – dodáno.  
Psaní písmen na folii I, L – dodáno.  
Omalovánky – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při vysávání, přípravy snídaně a drobné svačinky.  
Člověk a jeho svět: 
PL – profese (dokončení) – dodáno.  
 
18. týden (27. 4. – 30. 4.) 
Matematika: 
Pracovní sešit Je nás pět - str. 19.. 
Skládání z kostek (dřevěných, Lega apod.). Počítání kostek do 5. Stavění kostek do sloupců a řad (procvičování 
těchto pojmů). Porovnávaní řad – pojmy delší x kratší, porovnávání sloupců – vyšší x nižší, porovnávání počtu 
kostek – pojmy více x méně. Kostky lze také využít na dělení – např. rozděl dvě kostky na dvě hromádky apod.  
PL na sčítání a odečítání do 4. Dodáno.  
Čtení: 
Hra se slovy – soutěž mezi rodičem a dítětem, kdo vymyslí víc slov na dané písmeno. 
Slabikář – práce s celou učebnicí. Opakování naučených písmen, slabik (libovolně).  
 Práce s textem ve Slabikáři: v daném odstavci, který bude dítě číst, vyhledá dle zadání rodiče slovo, které mu rodič 
určí. Dítě toto slovo vyhledá (cílem je procvičování orientace v textu).  Úkol  lze obměnit: např. vyhledej první slovo 
na řádku, vyhledej druhé slovo na řádku, vyhledej poslední slovo na řádku.  
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno.  
Pracovní listy na psaní písmene M – dodáno. 
Psaní písmen na folii písmene  M – dodáno  
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při utírání prachu, zalévání květin. 
Využití domácích stavebnic k tvoření – stavění aut, domů apod. Jde o konstrukční činnost. 
Člověk a jeho svět: 
Jaro – typické znaky – pracovní list byl dodán.  
 
 

https://skolakov.eu/matematika-1-trida
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19. týden (4.5. - 7.5.) 
Matematika: 
Sčítání do 4 – učební a  pracovní list str. 33 , 34 (dodáno) 
Procvičování pojmů menší – větší – delší – kratší – PL (dodáno), lze využít i věci denní potřeby 
Sestavování číselné řady vzestupné – kartičky k procvičování dodány. 
Psaní čísel 0, 1, 2 na fólii – dodáno. 
Čtení a psaní  
Školák Pepa 1  - opakování čtení a psaní písmene O – PL str. 4 – 5 dodáno 
PL – grafomotorika – uvolňovací prvky – 2x (dodáno) 
Psaní: 
Pracovní listy na psaní písmene U – (dodáno) 
Psaní písmen na folii písmene  U – (dodáno) 
Člověk a jeho svět: 
Určování  času – téma: denní režim – co děláme ráno, odpoledne, večer- PL dodán 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu údržbě oděvů (věšení a skládání prádla, třídění ponožek, úklid ve skříni) 
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
20. týden (11.5. – 15.5.) 
Matematika: 
Odečítání od  4 – učební a  pracovní list str. 35 -36 (dodáno) 
Dělení celku na polovinu. Pracovní list (dodáno) 
Dělení celku na polovinu – interaktivní pomůcky (dodáno) 
Sčítání a odečítání do 4 – interaktivní pomůcky (dodáno) 
Čtení a psaní  
Školák Pepa 1  - opakování čtení písmene S – PL str. 6-9 (dodáno) 
PL – grafomotorika – uvolňovací prvky – 2x (dodáno) 
Psaní: 
Pracovní listy na psaní písmene L – (dodáno) 
Psaní písmen na folii písmene  L – (dodáno) 
Člověk a jeho svět: 
Zelenina – rozlišování různých druhů zeleniny – povídání o pěstování zeleniny. Materiál dodán.  
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při vysávání, přípravy snídaně a drobné svačinky.  
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
21. týden (18.5. – 22.5.) 
Matematika: 
Sestupná řada od 5 – s využitím interaktivní pomůcky – dodáno. 
Třídění a rozlišování mincí dle jejich hodnoty – interaktivní pomůcka - dodáno 
Psaní čísel 3, 4 na fólii – dodáno. 
Porovnávání čísel do 4 – str. 32 PL - dodáno 

https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
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Čtení a psaní  
Školák Pepa 1  - opakování čtení a psaní písmene A – PL str. 10 – 12 (dodáno) 
PL – grafomotorika – uvolňovací prvky – 2x (dodáno) 
Psaní: 
Pracovní listy na psaní písmene V – (dodáno) 
Psaní písmen na folii písmene  V – (dodáno) 
Člověk a jeho svět: 
Charakteristika jarního období – PL (dodáno) 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma s přípravou jídla, příprava příborů a talířů na stůl – stolování, úklid nádobí po jídle apod. 
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
22. týden (25. 5. – 29. 5.) 
Matematika: 
Počítání do pěti – pracovní list 2 kusy - dodáno 
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
Čtení: 
Slabiky – čtení slabik z kartiček, které byly dodány. Slabiky s M, L, S, V. Interaktivní pomůcka. 
Průběžná práce se Slabikářem – čtení naučených písmen, slabik, procvičování orientace na stránce, vyhledávání 
daného slova v textu.  
Psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní písmene O – str.4-5 -dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při zalévání květin, okopání zahrádky, plení zahrádky, přesazování květin apod.  
Člověk a jeho svět: 
PL – dopravní prostředky, současně procvičování stříhání – dodáno  
 
23. týden (1. 6. – 5. 6.) 
Matematika: 
Počítání do čtyř – pracovní list procvičuje číselnou sčítání a odečítání v oboru do 4- dodáno 
Číselná řada do 4  - opakování učiva – pracovní list - dodáno 
Čtení a psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní textu s písmenem S,  str.6 - 9 - dodáno 
Slabiky – čtení slabik z kartiček, které byly dodány. Slabiky s M, L, S, V. Interaktivní pomůcka. 
Průběžná práce se Slabikářem – čtení naučených písmen, slabik, procvičování orientace na stránce, vyhledávání 
daného slova v textu.  
Člověk a svět práce: 
Procvičovat stříhání dle linie rovné čáry, vhodné využít pracovní list v předmětu člověk a jeho svět.  
Člověk a jeho svět: 
PL – dopravní prostředky, současně procvičování stříhání – dodáno  
 
24. týden (8. 6.  – 12.6.) 
Matematika: 
Pracovní list  – zábavné počítání s ovocem v oboru do  5  - dodáno 
Počítáme do pěti – pracovní list  - seznámení s číslem -  dodáno 

https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
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Čtení a psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní textu s písmenem A,  str.10 - 12 - dodáno 
Slabiky – čtení slabik z kartiček, které byly dodány. Slabiky s M, L, S, V. Interaktivní pomůcka. 
Průběžná práce se Slabikářem – čtení naučených písmen, slabik, procvičování orientace na stránce, vyhledávání 
daného slova v textu.  
Psaní písmen a čísel na dodané fólie.  
Člověk a svět práce: 
Stříhání a malování – lze procvičovat v rámci vypracování pracovního listu do člověk a jeho svět.  
Člověk a jeho svět: 
PL – materiály, které nás obklopují - dodáno 
 
25. týden (15.6. – 19. 6.) 
Matematika: 
Počítáme do 5. – pracovní list se zaměřením na vyznačení počtu obrázků k číslu – dodáno 
Počítáme do pěti s veverkou – pracovní list – dodáno 
Přiřazování počtu k číslu – pracovní list - dodáno 
Čtení a psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní textu s písmenem M a E,  str.13 - 17 - dodáno 
Slabiky – čtení slabik z kartiček, které byly dodány. Slabiky s M, L, S, V. Interaktivní pomůcka. 
Průběžná práce se Slabikářem – čtení naučených písmen, slabik, procvičování orientace na stránce, vyhledávání 
daného slova v textu.  
Psaní písmen a čísel na dodané fólie.  
Člověk a svět práce: 
Uklízet si samostatně po jídle – pomáhat při sklízení ze stolu, pomáhat při mytí a utírání nádobí,.  
Člověk a jeho svět: 
PL – materiály, které nás obklopují, dokončení pracovních listů z 24. týdne - dodáno 
 
26. týden (22. 6. – 26. 6.) 
Matematika: 
Opakování doplnění číselné řady do 5 – pracovní listy 2x – dodáno 
Opakování – orientace na ploše, orientace a rozlišování čísel: Barevné malování – obrázek Malířka  
Čtení a psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní textu s písmenem L,  str.18 - 22 – dodáno 
Práce s knihou nebo časopisem z domácích zdrojů.  
Opakování naučených velkých tiskacích písmen abecedy – formou diktátu, libovolného přepisu písmen či slabik.. 
Člověk a svět práce: 
Pomoci při úklidu školních potřeb před prázdninami - uklidit si aktovku, pouzdro a školní potřeby. 
Člověk a jeho svět: 
PL – bezpečnost při hrách - jak se chovat během prázdnin - dodáno 
 

 
Zadání úkolů k domácí výuce pro 5. ročník 

 
11. týden (11. – 13. 3.) a 12. týden (16. – 20. 3.)    
Matematika: 
Pracovní sešit - opakování násobilky čísla 2 s pomocí kalkulačky a bez kalkulačky, doplňování číselné řady do 100, 
sčítání a odečítání desítek. Vypracovat celé strany 42 - 43. 
Čtení: 
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Čtení s porozuměním Praha, Pravěk. Vypracovat otázky. 
Pokračovat ve čtení Malý princ. 
Psaní: 
Písanka - str. 14, 15, 16. 
 
13. týden (23. – 27. 3.)     
Matematika: 
Pracovní sešit - opakování sčítání a odečítání do 20 s přechodem přes desítku, doplňování číselné řady do 100, 
sčítání a odečítání desítek. Vypracovat celé strany učebnice 29, 30, 31. 
Čtení: 
Čtení s porozuměním Lidská kostra, Karlovy Vary, Myš. Vypracovat otázky.  
Pokračovat ve čtení Malý princ. 
Psaní: 
Písanka - str. 17 - 20. 
 
14. týden (30. 3. – 3. 4.) 
Matematika: 
Pracovní sešit matematiky - vypracovat stranu 44.   
Žák obdržel plastovou fólii A4 s předepsanými příklady - sčítání a odečítání do 20. 
K dalšímu procvičování lze využít webovou stránku Školákov.  Příklady na sčítání  a odečítání do 20, doplňování 
číselné řady do 100, násobilka čísla 2. Odkaz: https://skolakov.eu/matematika-2-trida  
Čtení: 
Čítanka - čtení na str. 47-48. 
Pokrčovat ve čtení knihy Malý princ. 
Psaní: 
Písanka - str.20, 21. Dbát na správný sklon písma a velikost jednotlivých písmen. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu pokoje, utírat nádobí, vynášet koš apod. 
Tělesná výchova: 
https://www.youtube.com/watch?v=mgzMD1tm9p0 
 
15. týden (6. – 8. 4.)   
Matematika: 
Pracovní sešit matematiky - vypracovat stranu 45. 
Úsečka. Co je úsečka a body úsečky. Pracovní sešit str. 56. 
K dalšímu procvičování lze využít webovou stránku Školákov.  Příklady na sčítání  a odečítání do 20, doplňování 
číselné řady do 100, násobilka čísla 2. Odkaz: https://skolakov.eu/matematika-2-trida  
Čtení: 
Čítanka - čtení na str. 49-50. 
Pokrčovat ve čtení knihy Malý princ. 
Psaní: 
Písanka - str. 22, 23. Dbát na správný sklon písma a velikost jednotlivých písmen. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu pokoje, utírat nádobí, vynášet koš apod. 
Tělesná výchova: 
https://www.youtube.com/watch?v=8KsfiYO0C0E  
 
16. týden (14. 4. - 17. 4.) 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://www.youtube.com/watch?v=mgzMD1tm9p0
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
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Matematika: 
PL – sčítání a odečítání desítek v oboru do 100 - dodáno 
Opakování geometrických tvarů – obtahování tvarů, počítání tvarů v obrázku – PL – dodáno 
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
Čtení: 
Čtení s porozuměním – text Česká republika – přečíst a vypracovat odpovědi na otázky 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno 
Písanka – ofocené listy – psaní malého z,  velkého Z - dodáno  
Omalovánky – rozvoj grafomotoriky (dodáno).  
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při skládání oblečení,  věšení vypraného prádla, skládání ponožek apod. 
Člověk a jeho svět:  
PL – profese (PL předán). 
 
 17. týden (20. 4. – 24. 4) 
Matematika: 
PL – opakování násobků čísla 2 - dodáno 
Barevné malování – obrázek vodníka obsahuje příklady v oboru do 20 -  dodáno 
Spojování čísel – posloupnost čísel do 100 -  dodáno 
Čtení: 
Čtení s porozuměním – text Lego  – přečíst a vypracovat odpovědi na otázky -  dodáno 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno. 
Pracovní karty na vyplňování – délky samohlásky. Přepis doplněného textu do psacího tiskacího písma (karta 43, 35)  
-  dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při vysávání, přípravy snídaně a drobné svačinky.  
Člověk a jeho svět: 
PL – profese (dokončení) – dodáno.  
 
18. týden (27. 4. – 30. 4.) 
Matematika: 
PL – jednoduché slovní úlohy v oboru do 20. PL – dodáno. 
Opakování – dělení celku. PL – dodáno. 
Čtení: 
Hra se slovy – soutěž mezi rodičem a dítětem, kdo vymyslí víc slov na dané písmeno. 
Čtení s porozuměním – text Dinosauři  – přečíst a vypracovat odpovědi na otázky-  dodáno 
 Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno.  
Pracovní karty na vyplňování – délky samohlásky. Přepis doplněného textu do psacího tiskacího písma (karta 34, 38) 
-  dodáno  
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při utírání prachu, zalévání květin. 
Využití domácích stavebnic k tvoření – stavění aut, domů apod. Jde o konstrukční činnost. 
Člověk a jeho svět: 
Jaro – typické znaky – pracovní list byl dodán.  

https://skolakov.eu/matematika-1-trida
https://edu.ceskatelevize.cz/
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19. týden (4.5. - 7.5.) 
Matematika: 
PL – počítání desítek v oboru do 100, práce s mincemi  -  str. 7, 8, 9, 10  (dodáno) 
PL – sčítání celých desítek v oboru do 100, slovní úlohy – str. 11-12 (dodáno) 
Čtení: 
Samostatné tiché čtení z Čítanky. Str. 51 – 53. 
Čtení Bajky – O rybáři a rybách – kopie knihy , dodáno (str. 8) 
Psaní: 
PL – skládání slov z písmen a jejich přepis- Příloha 21 – dodáno 
PL – skládání slov z písmen – jejich přepis. Příloha 22 – dodáno 
Člověk a jeho svět: 
PL – téma: dotazník – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu údržbě oděvů (věšení a skládání prádla, třídění ponožek, úklid ve skříni) 
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
20. týden (11.5. – 15.5.) 
Matematika: 
PL – počítání desítek v oboru do 100, práce s mincemi  -  str. 13, 14, 15, 16  (dodáno) 
PL – sčítání a odečítání do 20 – volný list - dodáno 
Čtení: 
Samostatné tiché čtení z Čítanky. Str. 54 – 57. 
Čtení Bajky – O domýšlivé žábě – str. 10 – kopie knihy, dodáno. 
Psaní: 
Pracovní karty na vyplňování – správné délky samohlásky (karta 23 a karta 22) a jejich přepis – dodáno. 
PL – přepis textu, procvičování slov s písmenem z,Z, s, S – dodáno – 2 listy 
Člověk a společnost: 
PL – téma: služby – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při vysávání, přípravy snídaně a drobné svačinky.  
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
21. týden (18.5. – 22.5.) 
Matematika: 
PL – opakování číselné řady do 100, rozklad čísla, sčítání a odečítání v oboru do 20  -  str. 1 -6  (dodáno) 
PL – slovní úlohy na sčítaní a odečítání desítek  – volný list - dodáno 
Čtení: 
Obrázky z dějin – Výprava Marca Pola – komiksový příběh – kopie knihy, dodáno. 
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- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Čtení Bajky – O myšce, žábě a orlu – str. 32  – kopie knihy, dodáno. 
Psaní: 
PL – opakování písmen celé abecedy – přepis malého tiskacího do velkého tiskacího – čerpáno z Pepovy čítanky – 
str. 96 – 97, dodáno 
PL – přepis textu, procvičování slov s písmenem r, R, m, M, n, N – dodáno – 2 listy 
Člověk a společnost: 
PL – téma: zdraví a nemoc – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma s přípravou jídla, příprava příborů a talířů na stůl – stolování, úklid nádobí po jídle apod. 
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
22. týden (25.5. – 29.5.) 
Matematika: 
PL – platíme – počítání v oboru do 20 – dodáno 
PL – str. 35, 36 – měření délky úsečky – dodáno 
Čtení: 
Čtení s porozuměním Recept na lívance -  dodáno. 
Psaní: 
PL – přepis dodaného textu Na louce (současně rozvíjení slovní zásoby)  - dodáno 
Člověk a jeho svět:  
PL – téma: Znaky jara – dodáno. 
 
 
23. týden (1. 6. – 5. 6.) 
Matematika: 
PL – Platíme -  počítání s penězi v oboru do 20 – dodáno 
PL – str. 31, 32  měření úsečky – dodáno 
Čtení: 
PL – Čtení s porozuměním Císař Rudolf II -  dodáno. 
Psaní:  
PL – přepis dodaného textu Sykavková asimilace I. (současně rozvíjení slovní zásoby)  - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při zalévání květin, okopání zahrádky, plení zahrádky, přesazování květin apod.  
Člověk a jeho svět: 
PL – dopravní prostředky, současně procvičování stříhání – dodáno  
 
 
 
24. týden (8. 6.  – 12.6.) 
Matematika: 
PL – str. 37, 38  měření úsečky – dodáno 
PL – sčítání a odečítání v oboru do 20 s přechodem  desítky - dodáno 
Čtení: 
PL – Čtení s porozuměním Marioneta -  dodáno. 
Psaní:  
PL – přepis dodaného textu zaměření na délku samohlásek  - dodáno 

https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
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Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Člověk a svět práce: 
Stříhání a malování – lze procvičovat v rámci vypracování pracovního listu do člověk a jeho svět.  
Člověk a jeho svět: 
PL – téma: Materiály kolem nás, dokončit pracovní listy z 23. týdne – dodáno 
 
25. týden (15.6. – 19. 6.) 
Matematika: 
PL – sčítání a odečítání v oboru do 20 s přechodem  desítky - dodáno 
PL – sčítání a odečítání v oboru do 20 bez  přechodu  desítek  – dodáno 
Čtení: 
Čtení s porozuměním Příroda – houby , dodáno.  
Psaní:  
PL – přepis dodaného textu zaměření na vazbu písmen o, a  - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Uklízet si samostatně po jídle – pomáhat při sklízení ze stolu, pomáhat při mytí a utírání nádobí,.  
Člověk a jeho svět: 
PL – materiály, které nás obklopují, dokončení pracovních listů z 24. týdne - dodáno 
 
 
 
26. týden (22. 6. – 26. 6.) 
Matematika: 
PL – opakování sčítání a odečítáni do 20 - dodáno 
Čtení: 
Práce s knihou, časopisem dle možností domácnosti.  
Psaní: 
PL – opakování psacích písmen - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomoci při úklidu školních potřeb před prázdninami - uklidit si aktovku, pouzdro a školní potřeby. 
Člověk a společnost:  
PL – bezpečnost při hrách - jak se chovat během prázdnin - dodáno 
 
 
 
 

Zadání úkolů k domácí výuce pro 7. ročník 
 
11. týden (11. – 13. 3.) a 12. týden (16. – 20. 3.)    
Matematika: 
Dokončení stran 30, 31, 32, 33. 
Dokončení stran 29. Číselná řada do 10. 
Počítání na prstech - procvičování. 
Opakovaní čtení znamének + - = (cvičení v sešitě). 
Čtení: 
Čtení slabik s obrázky (dodáno). 
Čtení slabik ze Čtenářských tabulek (dodáno). 
Slabikář - opakování písmen, slabik, slov od str. 73 - 76. 
Psaní: 



Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 3 ks (dodáno). 
Písanka - hůlkového písma str. 10-13. 
ABECEDA - zábavné vyhledávání písmen, str 8-10. 
 
13. týden (23. – 27. 3.)     
Matematika: 
Numerace do 10. Ústně a opakovat. 
Sčítání a odečítání do 5. Pracovní sešit str. 34, 35, 36. 
Čtení čísel do 10. 
Čtení zápisu příkladu (viz pracovní sešit). 
Čtení: 
Čtení slabik s obrázky (dodáno). 
Čtení slabik ze Čtenářských tabulek (dodáno). 
Slabikář - opakování písmen, slabik, slov od str. 73 - 76. 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 2 ks. 
Písanka - hůlkového písma 14 - 16 
ABECEDA - zábavné vyhledávání písmen, str.  8-10. Možnost pokračovat i dále bez omezení. 
 
 
14. týden (30. 3. – 3. 4.) 
Matematika: 
Poznávání geometrických tvarů - čtverec,  kruh, obdélník, trojúhelník u věcí v domácnosti.  Např. obraz má 
tvar…Říkat jen ústně. 
Pracovní sešit - vypracovat str. 33. 
Lze využít webovou stránku: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Čtení: 
Vyprávění pohádky O veliké řepě. Lze pustit na You tube. 
Slabikář - opakování písmen, slabik, slov od str. 73. 
Procvičování písmen B, D na odkaze: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-2 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 2 ks (žáci mají u sebe), vypracovat postupně. 
Písanka - hůlkového písma str. 12 - 13. 
ABECEDA - zábavné vyhledávání písmen, str . 11. 
 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu pokoje, utírat nádobí, vynášet koš apod. 
Tělesná výchova: 
Házení a chytání míčů různé velikosti ve dvojici a totéž do výšky samostatně (tenisák a běžný míč), poskoky snožmo, 
poskoky na levé a pravé dolní končetině. 
 
15. týden (6. – 8. 4.)   
Matematika: 
Hra na obchod s dostupnými věcmi doma. Př. kup 2 jablka, 1 mrkev apod. 
Vypracovat str. 37 v pracovním sešitě. 
Možnost využít webovou stránku: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Čtení: 
Slabikář - opakování písmen, slabik, slov od str. 74. 

https://skolakov.eu/matematika-1-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-2
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Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Procvičování hlásek na odkaze: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-3 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/sluchove-vnimani 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 2 ks (žáci mají u sebe) - dokončit. 
Písanka - hůlkového písma 17 – 18. 
ABECEDA - zábavné vyhledávání písmen, str 12. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu pokoje, utírat nádobí, vynášet koš apod. 
Tělesná výchova: 
https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEV 
 
16. týden (14. 4. - 17. 4.) 
Matematika: 
Pracovní sešit Je nás pět - str. 17. 
Počítání předmětů denní potřeby (hrnky, pastelky, židle u stolu). 
Sčítání a odečítání do 5. PL předány.  
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
Čtení: 
Dělení slov na slabiky vytleskáváním, pokračovat libovolně ze Slabikáře. 
PL – vyhledávání písmen v textu - dodáno.  
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-1 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno. 
Pracovní listy na procvičování naučených písmen F, G - dodáno 
Omalovánky – rozvoj grafomotoriky (dodáno).  
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při skládání oblečení,  věšení vypraného prádla, skládání ponožek apod. 
Člověk a jeho svět:  
PL – profese (PL předán). 
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
Názvy prstů na rukou a nohou.  
 
 
 
 17. týden (20. 4. – 24. 4) 
Matematika: 
Pracovní sešit Je nás pět - str. 18. 
Počítání předmětů denní potřeby, procvičovat pojmy vedle – u – nad – pod – za – na. 
Diktát čísel 1-10, psaní čísel 1-10.  
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Čtení: 
Slovní fotbal. Říkat dítěti slova, dítě určuje, které písmeno je první. Změna: dítě určuje, které písmeno je ve slově 
poslední.  
Čtení slabik s obrázky na dodaných kartách.  Přiřazování slabik k obrázku. Pokračujeme v této aktivitě -  upevňování. 
Předčítání dítěti pohádky. S dítětem si poté rodič o pohádce povídá (hlavní postavy, o čem pohádka byla, co se 
dítěti líbilo apod.) 
Slabikář – průběžné čtení – denně 15 min, od str. 28 dále.  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-3
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/sluchove-vnimani
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Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno. 
Pracovní listy na procvičování naučených písmen S, Š – dodáno.  
Omalovánky – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při vysávání, přípravy snídaně a drobné svačinky.  
Člověk a jeho svět: 
PL – profese (dokončení) – dodáno.  
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
 
 
18. týden (27. 4. – 30. 4.) 
Matematika: 
Pracovní sešit Je nás pět - str. 19.. 
Skládání z kostek (dřevěných, Lega apod.). Počítání kostek do 5. Stavění kostek do sloupců a řad (procvičování 
těchto pojmů). Porovnávaní řad – pojmy delší x kratší, porovnávání sloupců – vyšší x nižší, porovnávání počtu 
kostek – pojmy více x méně. Kostky lze také využít na dělení – např. rozděl dvě kostky na dvě hromádky apod.  
PL na sčítání a odečítání do 4. Dodáno.  
Zábavná matematika – spojování čísel do obrázku – posloupnost do 10 – dodáno.  
Možnost využít webové stránky: https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
Čtení: 
Hra se slovy – soutěž mezi rodičem a dítětem, kdo vymyslí víc slov na dané písmeno. 
Slabikář – práce s celou učebnicí. Opakování naučených písmen, slabik (libovolně).  
 Práce s textem ve Slabikáři: v daném odstavci, který bude dítě číst, vyhledá dle zadání rodiče slovo, které mu rodič 
určí. Dítě toto slovo vyhledá (cílem je procvičování orientace v textu).  Úkol  lze obměnit: např. vyhledej první slovo 
na řádku, vyhledej druhé slovo na řádku, vyhledej poslední slovo na řádku.  
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno.  
PL – rozvoj zrakového vnímání – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při utírání prachu, zalévání květin. 
Využití domácích stavebnic k tvoření – stavění aut, domů apod. Jde o konstrukční činnost. 
Člověk a jeho svět: 
Jaro – typické znaky – pracovní list byl dodán.  
 
19. týden (4.5. - 7.5.) 
Matematika: 
Pracovní sešit  k počtům Bylo nás pět 2 – str. 13 
Zábavné počítání – číselná řada do 5 – spojovačky – ofoceno, dodáno 
Nakupování – praktické cvičení nákupu v obchodě (dítě nosí potřebné  zboží v zadaném množství do košíku, žák si 
zkusí  zaplatit, žák se učí orientovat v obchodě, učí se samostatnosti při nakupování) 
Čtení: 
Slabikář – práce s celou učebnicí. Opakování naučených písmen, slabik (libovolně).  
Pepova čítanka – procvičování písmen ž, š, č – str. 6 - 7 ofoceno, dodáno. Čtení slov  s daným písmenem.  
Psaní: 
PL č. 2  – doplňování chybějících písmen (práce s obrázkem a textem) – přepis daných slov – PL ofoceno, dodáno 
PL – přepis slov obsahující písmeno ž – PL str. 9 – ofoceno, dodáno 

https://edu.ceskatelevize.cz/
https://skolakov.eu/matematika-1-trida
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Člověk a společnost: 
PL – téma: obchod  – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu údržbě oděvů (věšení a skládání prádla, třídění ponožek, úklid ve skříni) 
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
20. týden (11.5. – 15.5.) 
Matematika: 
Pracovní sešit  k počtům Bylo nás pět 2 – str. 14 
Učíme se hodiny – celé – PL str. 46 – ofoceno, dodáno 
Rozklad čísel v oboru do 6 PL – str. 12 – ofoceno, dodáno 
Čtení: 
Slabikář – čtení písmene ř, slov a vět s písmenem ř – str.88. 
Pepova čítanka – procvičování písmen celé abecedy  – str. 96 ofoceno, dodáno.  
Psaní: 
Hůlková abeceda – str. 19 -20. 
Abeceda – vybarvi, najdi, pojmenuj písmeno abecedy – písmeno Ř 
PL – vyhledávání rozdílů – ofoceno, dodáno 
Člověk a společnost: 
PL – téma: doprava – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při vysávání, přípravy snídaně a drobné svačinky.  
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
21. týden (18.5. – 22.5.) 
Matematika: 
Pracovní sešit  k počtům Bylo nás pět 2 – str. 15 
Práce s metrem – měření nábytku, kdo kolik skočí do dálky, výška postavy členů domácnosti. 
Poznávání čísel v oboru do 20. 
Čtení: 
Slabikář – práce s celou učebnicí. Opakování naučených písmen, slabik – str. 48 -49. 
Pepova čítanka – procvičování písmen celé abecedy  – str. 96 ofoceno, dodáno.  
Psaní: 
Hůlková abeceda – str. 21 - 22 
Abeceda – vybarvi, najdi, pojmenuj písmeno abecedy – písmeno Ž 
Grafomotorika (motýl, najdi písmena na obrázku) 2 ks – ofoceno, dodáno 
Člověk a společnost: 
PL – téma: provoz na ulici – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma s přípravou jídla, příprava příborů a talířů na stůl – stolování, úklid nádobí po jídle apod. 
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- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
22. týden (25. 5. – 29.5.) 
Matematika: 
Počítání do pěti – pracovní list 2 kusy - dodáno 
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
Čtení: 
Slabikář – práce s učebnicí, pokračování.  
Psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní písmene O – str.4-5 -dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při zalévání květin, okopání zahrádky, plení zahrádky, přesazování květin apod.  
Člověk a společnost:  
PL – dopravní prostředky, současně procvičování stříhání – dodáno  
 
23. týden (1. 6. – 5. 6.) 
Matematika: 
Počítání do čtyř – pracovní list procvičuje číselnou sčítání a odečítání v oboru do 4- dodáno 
Číselná řada do 4  - opakování učiva – pracovní list - dodáno 
Čtení a psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní textu s písmenem S,  str.6 - 9 - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Procvičovat stříhání dle linie rovné čáry, vhodné využít pracovní list v předmětu člověk a jeho svět.  
Člověk a společnost:  
PL – dopravní prostředky, současně procvičování stříhání – dodáno  
 
24. týden (8. 6.  – 12.6.) 
Matematika: 
Pracovní list  – zábavné počítání s ovocem v oboru do  5  - dodáno 
Počítáme do čtyř – pracovní list  - zápis příkladů na sčítání, str. 7 -  dodáno 
Číselná řada v obrázku v oboru do 20 – obrázek pavučina – dodáno  
Čtení a psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní textu s písmenem A,  str.10 - 12 - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Stříhání a malování – lze procvičovat v rámci vypracování pracovního listu do člověk a jeho svět.  
Člověk a společnost:  
PL – materiály, které nás obklopují - dodáno 
 
25. týden (15.6. – 19. 6.) 
Matematika: 
Počítáme do. – pracovní list se zaměřením na procvičování zápisu příkladu – dodáno 
Počítáme do pěti s veverkou – pracovní list – dodáno 
Přiřazování počtu k číslu – pracovní list - dodáno 
Čtení a psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní textu s písmenem M a E,  str.13 - 17 - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Uklízet si samostatně po jídle – pomáhat při sklízení ze stolu, pomáhat při mytí a utírání nádobí,.  

https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
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Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Člověk a společnost:  
PL – materiály, které nás obklopují, dokončení pracovních listů z 24. týdne - dodáno 
 
26. týden (22. 6. – 26. 6.) 
Matematika: 
Opakování sčítání a odečítání do 5 – pracovní listy 2x – dodáno 
Opakování – orientace na ploše, orientace a rozlišování čísel: Barevné malování – obrázek Malířka  
Čtení a psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní textu s písmenem L,  str.18 - 22 – dodáno 
Práce s knihou nebo časopisem z domácích zdrojů.  
Opakování velkých tiskacích písmen abecedy – formou diktátu, libovolného přepisu textu z tisku či knihy. Dále lze 
procvičovat psaní slabik a slov na základě diktátu.  
Člověk a svět práce: 
Pomoci při úklidu školních potřeb před prázdninami - uklidit si aktovku, pouzdro a školní potřeby. 
Člověk a společnost:  
PL – bezpečnost při hrách - jak se chovat během prázdnin - dodáno 
 
 

Zadání úkolů k domácí výuce pro 8. ročník 
 
11. týden (11. – 13. 3.) a 12. týden (16. – 20. 3.)    
Matematika: 
Pracovní sešit - opakování násobilky 2, sčítání a odečítání pod sebou, doplňování číselné řady. Vypracovat celé 
strany 42, 43 , 44. 
Čtení: 
Čtení s porozuměním Praha, Pravěk. Vypracovat otázky. Pokračovat ve čtení Čítanky od str. 33 - 35. 
Psaní: 
Přepis zadaného textu do sešitu (dodáno). 
Docvičování tvarů hůlkového písma - písanka str. 26 – 30. 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 2 ks (dodáno). 
 
13. týden (23. – 27. 3.)     
Matematika: 
Pracovní sešit - opakování násobilky 2, sčítání a odečítání pod sebou, doplňování číselné řady. Vypracovat celé 
strany 18, 19, 15, 11. 
Čtení: 
Čtení s porozuměním Lidská kostra, Karlovy Vary, Myš. Vypracovat otázky. Pokračovat ve čtení Čítanky od str. 36 - 
39. 
Psaní: 
Přepis zadaného textu do sešitu . 
Docvičování tvarů hůlkového písma - písanka str. 31 – 35. 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 2 ks (dodáno). 
 
14. týden (30. 3. – 3. 4.) 
Matematika: 
Určování času a orientace v čase. Procvičování v odkazu: https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-
hodinare/cviceni1.htm 
Vypracovat celé strany 45, 46 v pracovním sešitě. 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm


Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Čtení: 
Samostatné tiché čtení z Čítanky. Str. 58-60. 
Psaní: 
Docvičování tvarů hůlkového písma - písanka str. 36 -38. 
Člověk a svět práce: 
Drobné úklidové práce (mytí podlahy, vysávání, utírání prachu).  Péče o osobní věci. 
Tělesná výchova: 
https://www.youtube.com/watch?v=mgzMD1tm9p0 
 
15. týden (6. – 8. 4.)   
Matematika: 
Úsečka. Co je úsečka a body úsečky. Opakovaní. Strana 58 pracovní sešit. 
Násobilka 2, 3, 5, 10. Opakování na webu: http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky 
Čtení: 
Samostatné tiché čtení z Čítanky. Str. 61 - 63. 
Psaní: 
Docvičování tvarů hůlkového písma - písanka str. 39 - 40. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu pokoje, utírat nádobí, vynášet koš apod. 
Tělesná výchova: 
https://www.youtube.com/watch?v=8KsfiYO0C0E  
 
16. týden (14. 4. - 17. 4.) 
Matematika: 
PL – sčítání a odečítání desítek v oboru do 100 formou slovních úloh – PL dodán (3 listy) – dodáno. 
Čtení: 
Čtení s porozuměním – text Česká republika – přečíst a vypracovat odpovědi na otázky – dodáno. 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno 
Písanka – ofocené listy – procvičování psaní tiskacího písma. Ofocené strany 16 - 17 – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při skládání oblečení,  věšení vypraného prádla, skládání ponožek apod. 
Člověk a společnost: 
Velikonoce – sledovat tradice v TV, po příchodu do školy vyprávění o tradicích Velikonoc.   
 
 17. týden (20. 4. – 24. 4) 
Matematika: 
PL – opakování – hodiny – PL str. 25, 26 - dodáno 
PL – sčítání a odečítání v oboru do 100, sčítání pod sebou, PL – dodáno. 
Čtení: 
Čtení s porozuměním – text Lego  – přečíst a vypracovat odpovědi na otázky – dodáno. 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno. 
Pracovní karty na vyplňování – délky samohlásky. Přepis doplněného textu do psacího tiskacího písma (karta 43, 35) 
– dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při vysávání, přípravy snídaně a drobné svačinky.  
Člověk a společnost: 

https://www.youtube.com/watch?v=mgzMD1tm9p0
http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky
https://www.youtube.com/watch?v=8KsfiYO0C0E


Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
PL – téma: společenské chování - dodáno  
 
18. týden (27. 4. – 30. 4.) 
Matematika: 
PL – měření a vážení. PL str. 27 – 28 – dodáno. 
Opakování – dělení celku. PL – dodáno. 
Čtení: 
Hra se slovy – soutěž mezi rodičem a dítětem, kdo vymyslí víc slov na dané písmeno. 
Čtení s porozuměním – text Dinosauři  – přečíst a vypracovat odpovědi na otázky – dodáno. 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno.  
Pracovní karty na vyplňování – délky samohlásky. Přepis doplněného textu do psacího tiskacího písma (karta 34, 38)  
- dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při utírání prachu, zalévání květin. 
Využití domácích stavebnic k tvoření – stavění aut, domů apod. Jde o konstrukční činnost. 
Člověk a společnost: 
PL – téma: bezpečnost silničního provozu – dodáno. 
 
19. týden (4.5. - 7.5.) 
Matematika: 
PL – str. 47 (počítáme  s penězi) , str. 48 – měříme v centimetrech (měření délky úsečky, sčítání délek) – dodáno 
PL- str. 37 (měření délky úsečky, sčítání délek), str.- 38 – opakování násobků čísla 2 – dodáno 
PL – str. 3 – 4 (opakování násobků čísla 10) - dodáno 
Čtení: 
Samostatné tiché čtení z Čítanky. Str. 64-65 
Čtení Bajky – O rybáři a rybách – kopie knihy , dodáno (str. 8) 
Psaní: 
PL – skládání slov z písmen a jejich přepis- Příloha 21 – dodáno 
PL – skládání slov z písmen – jejich přepis. Příloha 22 – dodáno 
Člověk a společnost: 
PL – téma: dotazník – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu údržbě oděvů (věšení a skládání prádla, třídění ponožek, úklid ve skříni) 
.  
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
20. týden (11.5. – 15.5.) 
Matematika: 
PL – str. 25 – 26 (opakování násobků, práce s km) - dodáno 
PL – str. 21 -22 (slovní úlohy s využitím operace násobení, měření vzdálenosti na kilometr) – dodáno 
PL – str. 27 – 28 (slovní úlohy na vzdálenost, sčítání a odečítání s jednotkou km, opakování celých a půl hodin) –  
Čtení: 
Samostatné tiché čtení z Čítanky. Str. 66 – 70. 
Čtení Bajky – O domýšlivé žábě – str. 10 – kopie knihy, dodáno. 
Psaní: 

https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
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Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Pracovní karty na vyplňování – správné délky samohlásky (karta 23 a karta 22) a jejich přepis – dodáno. 
PL - Slova dě – tě- ně – pracovní dvoj list na vyplňování a slabik a přepis celých slov – dodáno.  
Člověk a společnost: 
PL – téma: služby – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma s údržbou obuvi – mytí a čištění obuvi, utřídění do skříně. 
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
21. týden (18.5. – 22.5.) 
Matematika: 
PL – str. 29 – 30 (opakování hodin, zaměřeno na čtvrt hodinu - dodáno 
PL – str. 29 -30 (měříme v metrech, praktické úlohy – dodáno 
PL – str. 7-8 (práce s mincemi – početní operace na sčítání i násobením ) – dodáno 
PL – str. 21 – 22 (procvičování násobků čísla 5) - dodáno 
 Čtení: 
Obrázky z dějin – Výprava Marca Pola – komiksový příběh – kopie knihy, dodáno. 
Čtení Bajky – O myšce, žábě a orlu – str. 32  – kopie knihy, dodáno. 
Psaní: 
PL – opakování písmen celé abecedy – přepis malého tiskacího do velkého tiskacího – čerpáno z Pepovy čítanky – 
str. 96 – 97, dodáno 
Člověk a společnost: 
PL – téma: zdraví a nemoc – dodáno. 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma s přípravou jídla, příprava příborů a talířů na stůl – stolování, úklid nádobí po jídle apod. 
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
22. týden (25.5. – 29.5.) 
Matematika: 
PL – str. 17 – 18  (váhové jednotky – tuna, sčítání a odečítání, slovní úlohy) - dodáno 
PL – str. 19 - 20 (opakování násobků 5, 2, 10 ) – dodáno 
Čtení: 
Čtení s porozuměním Recept na lívance -  dodáno. 
Sýkora modřinka - čtení 
Psaní: 
PL – přepis dodaného textu Sýkora modřinka na papír velkých tiskacím písmem - dodáno 
Člověk a společnost: 
PL – téma: Znaky jara – dodáno. 
 
23. týden (1. 6. – 5. 6.) 
Matematika: 
PL – str. 11 – 12 – 13 - 14  (počítání do stovkách do 1000, počítání bankovek) - dodáno 
PL – str. 13, 14 (váhové jednotky – kilogram – sčítání a odečítání, slovní úlohy) – dodáno 

https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
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Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Čtení a psaní:  
Čtení s porozuměním Císař Rudolf II  -  dodáno. Vypracovat otázky a druhý odstavec přepsat na papír.  
Člověk a společnost: 
PL – téma: Materiály kolem nás – dodáno. 
 
24. týden (8. 6.  – 12. 6.) 
Matematika: 
PL- str. 6 (opakování  násobků 2, 5, 10) – dodáno 
PL – str. 5 (sčítání a odečítání pod sebou) – dodáno 
PL – str. 15, 16 (opakování váhových jednotek, opakování sčítání a odečítání stovek) – dodáno 
Čtení a psaní:  
Čtení s porozuměním Příroda - houby -  dodáno. Vypracovat otázky a text článku  přepsat na papír.  
Člověk a společnost: 
PL – téma: Materiály kolem nás, dokončit pracovní listy z 23. týdne – dodáno 
 
25. týden (15.6. – 19. 6.) 
Matematika: 
PL- str. 5, 36,  (váhové jednotky – gram, sčítání a odečítání, slovní úlohy) – dodáno 
PL – str. 23, 24, 31, 32  (opakování určování času ) – dodáno 
Čtení a psaní:  
Čtení s porozuměním Marioneta – závěsná loutka -  dodáno. Vypracovat otázky a druhý odstavec přepsat na papír.  
Práce s knihou nebo časopisem z domácích zdrojů.  
Psaní podle diktátu (libovolný text). 
Člověk a společnost: 
PL – téma: Jirka nakupuje, práce s penězi, orientace v obchodě – dodáno 
 
 
26. týden (22. 6. – 26. 6.) 
Matematika: 
PL – str. 43, 44 (opakování sčítání a odečítání desítek, stovek, číselná řada, rozklad na desítky a jednotky) - dodáno 
PL – str. 9, 10 – (opakování násobků 2, 5, 10) 
Čtení a psaní:  
Čtení s porozuměním Chytrý školák – práce s textem, doplňování vynechaných slov, co do řady nepatří, slova na 
slabiku …apod.  
Čtení ofoceného textu – Sojka, Srna.  
Práce s knihou nebo časopisem z domácích zdrojů.  
Opakování psaní textu – dle diktátu (text libovolný ).  
Psaní: 
Opakování velkých tiskacích písmen abecedy – formou diktátu, libovolného přepisu textu z tisku či knihy. Dále lze 
procvičovat psaní slabik a slov na základě diktátu.  
Člověk a svět práce: 
Pomoci při úklidu školních potřeb před prázdninami - uklidit si aktovku, pouzdro a školní potřeby. 
Člověk a společnost:  
PL – bezpečnost při hrách - jak se chovat během prázdnin - dodáno 
 
 
 
 



Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Zadání úkolů k domácí výuce pro 10. ročník 

 
 
11. týden (11. – 13. 3.) a 12. týden (16. – 20. 3.)    
Matematika: 
Pracovní sešit - opakování sčítání a odečítání do 20 s pomocí kalkulačky a bez kalkulačky, doplňování číselné řady do 
100, sčítání a odečítání desítek. Vypracovat celé strany 22, 23, 24. 
Čtení: 
Od A do Z - strana 32 – 35. 
ABECEDA - zábavné vyhledávání písmen, str 8-10. 
Psaní: 
Přepis zadaného textu do sešitu (viz sešit). 
Docvičování tvarů hůlkového písma - písanka str. 26 – 30. 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 3 ks (dodáno). 
 
13. týden (23. – 27. 3.)     
Matematika: 
Pracovní sešit - opakování sčítání a odečítání do 20 s pomocí kalkulačky a bez kalkulačky, doplňování číselné řady do 
100, sčítání a odečítání. Vypracovat celé strany 26, 27, 28. 
Čtení: 
Od A do Z - strana 36 – 40. 
ABECEDA - zábavné vyhledávání písmen,  str 8-10. Možnost pokračovat i dále bez omezení.  
Psaní: 
Docvičování tvarů hůlkového písma - písanka str. 31 – 35. 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 2 ks. 
 
14. týden (30. 3. – 3. 4.) 
Matematika: 
Pracovní sešit - strana 25. 
K dalšímu procvičování lze využít Školákov. Příklady na sčítání  a odečítání do 20, doplňování číselné řady do 100. 
Odkaz: https://skolakov.eu/matematika-2-trida  
Čtení: 
Od A do Z - strana 32 – 35. 
ABECEDA - zábavné vyhledávání písmen, str . 11. 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 2 ks (žáci mají u sebe). 
Docvičování tvarů hůlkového písma - písanka str. 26 – 30. 
Člověk a svět práce: 
Drobné úklidové práce (mytí podlahy, vysávání, utírání prachu).  Péče o osobní věci. 
 
 
Tělesná výchova: 
https://www.youtube.com/watch?v=mgzMD1tm9p0 
 
15. týden (6. – 8. 4.)   
Matematika: 
Pracovní sešit - str. 26.   

https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://www.youtube.com/watch?v=mgzMD1tm9p0


Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
K dalšímu procvičování lze využít Školákov. Příklady na sčítání  a odečítání do 20, doplňování číselné řady do 100. 
Odkaz: https://skolakov.eu/matematika-2-trida  
Čtení: 
Od A do Z - strana 36 – 40. 
ABECEDA - zábavné vyhledávání písmen, str 12. Možnost pokračovat i dále bez omezení. 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 2 ks (žáci mají u sebe). 
Docvičování tvarů hůlkového písma - písanka str. 31 – 35. 
Člověk a svět práce: 
Drobné úklidové práce (mytí podlahy, vysávání, utírání prachu).  Péče o osobní věci. 
Tělesná výchova: 
https://www.youtube.com/watch?v=8KsfiYO0C0E  
 
16. týden (14. 4. - 17. 4.) 
Matematika: 
PL – sčítání a odečítání v oboru do 20. Pracovní list ofocen – str. 42 -43-  dodáno 
PL – dělení celku –  dodáno. 
Barevné zábavné počítání – vymalování obrázku, početní operace do 20 - dodáno 
Odkaz: https://skolakov.eu/matematika-2-trida  
Čtení: 
Školák Pepa – čtení a psaní v jednom. Str. 32 -33 - dodáno 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno 
Písanka – ofocené listy – procvičování psaní tiskacího písma. Ofocené strany 16 - 17 -  dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při skládání oblečení,  věšení vypraného prádla, skládání ponožek apod. 
Člověk a společnost: 
Velikonoce – sledovat tradice v TV, po příchodu do školy vyprávění o tradicích Velikonoc.   
 
 17. týden (20. 4. – 24. 4.) 
Matematika: 
PL – sčítání a odečítání v oboru do 20. Pracovní list ofocen – str. 44-45 -  dodáno 
PL – geometrické tvary – vyhledávání tvarů v obrázku. Obtahování tvarů -  dodáno 
Barevné zábavné počítání – vymalování obrázku, početní operace do 20 -  dodáno 
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
Čtení: 
Školák Pepa – čtení a psaní v jednom. Str. 34-35 -  dodáno 
PL na rozvoj zrakového vnímání -  dodáno 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno. 
Pepova písanka – psaní hůlkového písma – str. 18, 19 -  dodáno 
 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při vysávání, přípravy snídaně a drobné svačinky.  
Člověk a společnost: 
PL – téma: společenské chování - dodáno  
Možnost sledovat web https://edu.ceskatelevize.cz 
 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://www.youtube.com/watch?v=8KsfiYO0C0E
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/


Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
18. týden (27. 4. – 30. 4.) 
Matematika: 
PL – sčítání a odečítání desítek v oboru do 100. Pracovní list ofocen – str. 46 -  dodáno 
PL – celé hodiny, půl hodiny, čtvrt hodina – str. 47 -  dodáno 
Barevné zábavné počítání – vymalování obrázku, početní operace do 20 -  dodáno 
Odkaz: https://skolakov.eu/matematika-2-trida  
Čtení: 
Školák Pepa – str. 36-37 -  dodáno 
Psaní: 
Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky – dodáno.  
Pepova písanka – str. 19  
Pracovní listy na rozvoj zrakového vnímání -  dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při utírání prachu, zalévání květin. 
Využití domácích stavebnic k tvoření – stavění aut, domů apod. Jde o konstrukční činnost. 
Člověk a společnost: 
PL – téma: profese – dodáno 
 
19. týden (4.5. - 7.5.) 
Matematika: 
Pracovní sešit  k počtům 3 – str. 36 – 37 (slovní úlohy měření na metry) 
Zábavné počítání – číselná řada do 20 – spojovačky 
Rozklad čísla v oboru do 20 – str. 44 PL ofoceno, dodáno 
Čtení: 
Hra se slovy – soutěž mezi rodičem a dítětem, kdo vymyslí víc slov na dané písmeno. 
Slabikář – práce s celou učebnicí. Opakování naučených písmen, slabik (libovolně).  
 Pepova čítanka – procvičování písmen ž, š, č – str. 6 - 7 ofoceno, dodáno. Čtení slov a vět s daným písmenem.  
Psaní: 
PLč. 2  – doplňování chybějících písmen (práce s obrázkem a textem) – přepis daných slov – PL ofoceno, dodáno 
PL – přepis slov obsahující písmeno ž – PL str. 9 – ofoceno, dodáno 
Člověk a společnost: 
PL – téma: doprava – dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při úklidu údržbě oděvů (věšení a skládání prádla, třídění ponožek, úklid ve skříni) 
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
20. týden (11.5. – 15.5.) 
Matematika: 
Pracovní sešit  k počtům 3 – str. 38 -39 (slovní úlohy, sčítání a další práce s kilogramy) 
Zábavné počítání – číselná řada do 20 – spojovačky - dodáno 
Rozklad čísla v oboru do 20 – str. 45 PL ofoceno, dodáno 
Učíme se hodiny – celé – PL str. 46 – ofoceno, dodáno 
Čtení: 
Hra se slovy – soutěž mezi rodičem a dítětem, kdo vymyslí víc slov na dané písmeno. 
Slabikář – práce s celou učebnicí. Opakování naučených písmen, slabik (libovolně).  

https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/


Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Pepova čítanka – procvičování písmen celé abecedy  – str. 96 ofoceno, dodáno.  
Psaní: 
Pepova písanka – str. 34 - 35 
Abeceda – vybarvi, najdi, pojmenuj písmeno abecedy – písmeno Ř 
Pl – vyhledávání rozdílů – ofoceno, dodáno 
Člověk a společnost: 
PL – téma: dopravní značky – dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při vysávání, přípravy snídaně a drobné svačinky.  
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
21. týden (18.5. – 22.5.) 
Matematika: 
Pracovní sešit  k počtům 3 – str. 40 – 41 – 42  (slovní úlohy – vážíme s kilogramy, práce s délkovou jednotou metr) 
Zábavné počítání – číselná řada do 20 – spojovačky - dodáno 
Učíme se hodiny – celé – PL str. 47, 48 – ofoceno, dodáno 
Čtení: 
Slabikář – práce s celou učebnicí. Opakování naučených písmen, slabik (libovolně).  
Psaní: 
PLč. 3  – doplňování chybějících písmen (práce s obrázkem a textem) – přepis daných slov – PL ofoceno, dodáno 
PL příloha č. 6 – spojování stejných tvarů do páru 
PL – zábavné uvolňovací prvky – vyhledání skrytých stromečků. 
Člověk a společnost: 
PL – téma: nemoc, úraz – dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma s přípravou jídla, příprava příborů a talířů na stůl – stolování, úklid nádobí po jídle apod. 
 
Rodiče mohou využívat materiály do všech předmětů dostupné také na https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-
uceni-zdarma/ 
 
 
22. týden (25.5. – 29.5.) 
Matematika: 
PL – slovní úlohy  - 2 listy– dodáno 
PL – platíme – počítání s penězi v oboru do 20 – dodáno 
PL – posloupnost čísel Zvíře podle čísel  - dodáno 
Čtení: 
Slabikář – práce s učebnicí, pokračování.  
Psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní Čtenářský trénink číslo 4, str. 57 - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při zalévání květin, okopání zahrádky, plení zahrádky, přesazování květin apod.  
Člověk a společnost:  
PL – Znaky jara – dodáno  
 

https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/
https://www.etaktik.cz/snadne-domaci-uceni-zdarma/


Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
23. týden (1. 6. – 5. 6.) 
Matematika: 
PL – Nakupujeme – počítání s penězi v oboru do 20 – dodáno 
PL – Počítáme a hledáme chybu v příkladech v oboru do 20 – dodáno 
Čtení: 
Slabikář – práce s učebnicí, pokračování.  
Psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní Čtenářský trénink číslo 6, str. 77 - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při zalévání květin, okopání zahrádky, plení zahrádky, přesazování květin apod.  
Člověk a společnost:  
PL – Materiály, které nás obklopují  – dodáno  
 
24. týden (8. 6.  – 12.6.) 
Matematika: 
PL – Sčítání a odečítání  desítek – dodáno 
PL – sčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky – opakování – dodány 2 listy 
Čtení: 
Slabikář – práce s učebnicí, pokračování.  
Psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní Čtenářský trénink číslo 8, str. 94 - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při zalévání květin, okopání zahrádky, plení zahrádky, přesazování květin apod.  
Člověk a společnost:  
PL – Materiály, které nás obklopují (dokončení listu z týdne 23)  – dodáno 
 
 
25. týden (15.6. – 19. 6.) 
Matematika: 
PL – Sčítání a odečítání  v oboru do 20  – dodáno 
PL – číselná řada do 100 – dodáno 
PL – Co měříme – slovní úlohy zaměřené na práci se m a km - dodáno 
Čtení: 
Slabikář – práce s učebnicí, pokračování.  
Psaní: 
Pepův slabikář – procvičování čtení a psaní Čtenářský trénink číslo 7, str. 88 - dodáno 
Člověk a svět práce: 
Pomáhat doma při zalévání květin, okopání zahrádky, plení zahrádky, přesazování květin apod.  
Člověk a společnost:  
PL – Jirka nakupuje (opakování ovoce, zelenina, orientace v potravinách) – dodáno 
 
26. týden (22. 6. – 26. 6.) 
Matematika: 
PL – opakování obrázkové malování v oboru do 20 – dodáno 
Čtení: 
Práce s knihou nebo časopisem z domácích zdrojů.  
Psaní: 



Zadání úkolů k domácí výuce pro 2., 3., 5., 7., 8., a 10. ročník ZŠ speciální 
 

  Vážení rodiče,                                                                                                                                                          

- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír, zkontrolujte a ukládejte k odevzdání.                                                         

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Dotazy rádi zodpovíme. 

 
Opakování velkých tiskacích písmen abecedy – formou diktátu, libovolného přepisu textu z tisku či knihy. Dále lze 
procvičovat psaní slabik a slov na základě diktátu.  
Člověk a svět práce: 
Pomoci při úklidu školních potřeb před prázdninami - uklidit si aktovku, pouzdro a školní potřeby. 
Člověk a společnost:  
PL – bezpečnost při hrách - jak se chovat během prázdnin - dodáno 
 
 


