
 

                         Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                          
Od 14. 2. - 18. 2.  2022                      25. týden     

 

Český jazyk 
• Fixace tvrdých a měkkých souhlásek – 

doplňování, zdůvodňování 

• Opakování probraného učiva, 
valentýnské učení 

• souvětí 

• Psaní: Písanka 2 – do strany 7, PS – 2. 
díl 

• Čtení – plynulé čtení s porozuměním 

•  čítanková četba: Jak sluníčko 
vymyslelo kytičkové říkadlo – Jidřich 
Balík a Jak se Škubánek vykluba – Hana 
Lamková, společná četba - Zlobilky 

• Sloh – vyprávění podle obrázkové 
osnovy 

DÚ – do pátku 18. 2. – odevzdat zápis z přečtené 
knihy za leden – zapsat do tvořivého (lodního) 
deníku 

Modelový zápis zde: 

 

MOTÝLÍ LOUKA 
 
KVÍZ NA DI, TI, NI 

Matematika 

 
• Početní operace do 100, sčítání a 

odčítání bez přechodu přes desítku 

• Sčítání do sta s přechodem přes 
desítku!  

Postup přes rozklad: nejdříve dopočítáme do 
celé desítky: 28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35 

• Sčítání a odčítání čísel pod sebou, 

• Slovní úlohy – zápis slovních úloh do 
sešitu 

• G: rýsování a měření – práce 
s pravítkem, rýsování rovných čar 

• Učebnice 5 díl – do str. 30 

• Barevné počítání ZOH  
 

DÚ – 14. 2. - pracovní list – BOBY – vybarvit 
omalovánku podle výsledků příkladů, napsat 
správně větu – odevzdat v úterý 15. 2.  
DÚ -  16. 2. – pracovní list – Curling – odevzdat 
ve čtvrtek 17. 2.  
 

Učení je hra😊 
 
ROBOTI 
 
PSÍ SMEČKA 
 
TESTÍK 
 
SČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL 
 ,  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fskolakov.eu%2Fcesky-jazyk%2F2-trida%2Fsouhlasky%2Fmotyli-louka%2FPSAN%25C3%258D%2520Y-%25C3%258D%2520PO%2520TVRD%25C3%259DCH%2520A%2520M%25C4%259AKK%25C3%259DCH%2520SOUHL%25C3%2581SK%25C3%2581CH.pps&wdOrigin=BROWSELINK
https://wordwall.net/cs/resource/16924094/slabik%C3%A1%C5%99-di-ti-ni
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/roboti/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/psi-smecka/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/scitani-do-100.php
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez1.htm


 

     Člověk a jeho svět 
• Můj domov Uč. str. 41, PS str. 41 

• Česká republika, Uč. str. 42-43, PS 42-43 

• Opakování učiva 1. pololetí 
PŘÍBUZENSKÉ VZTAHY 

Tělesná výchova 
• Průpravná cvičení, obratnostní a 

přeběhové hry, rozvoj obratnosti 

• Dynamické hry, překážkové dráhy 
 

Výtvarná výchova 
     

• Téma: Co vysílala televize? 

 Výtvarná technika: dokreslovaná koláž  

- Prosím, přineste si na VV velké čtvrtky A3 

20ks (na druhé pololetí) A4 také 20 ks, ob-

rázky z časopisů (sporty, lidé, zvířata, 

domy, květiny, obrázky sportů zimních 

olympijských her) 

ČSP 
• Valentýnské tvoření 

http://krokotak.com/2022/02/valentines-day-
cards/ 
 

Poznámky: Stále pro děti zůstává – číst každý den.  
Začíst číst novou knížku za únor. 
 
V pondělí 14. února proběhne opět testování.  Během jarních prázdnin proběhla avizovaná výměna 
školního serveru – Bakaláři – informace k opětovnému přihlášení naleznete na webu školy 
v aktualitách. V případě problému s přihlášením kontaktujte přímo pana ředitele. 
 
Milé děti, moc vás zdravím a těším se na společné setkání ve škole. Jarka Hozmanová 
 

 

https://wordwall.net/cs/resource/4239817/%c4%8de%c5%a1tina-pro-cizince/rodina
http://krokotak.com/2022/02/valentines-day-cards/
http://krokotak.com/2022/02/valentines-day-cards/

