
 

                                        Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                    
Od  14. 3. -  18. 3.  2022                      29. týden       

Český jazyk     
• Fixace tvrdé a měkké souhlásky, spodoba Ž/Š, 

H/CH 

• Slova se skupinami dě, tě, ně 

• Psaní – písanka 2 do strany 17 

• Čítanková četba str. 94 – Kukačková – Jiří Ka-
houn, str. 96 – Jak stavěli metro – Luděk Středa 

• Dílna čtení (v pátek) – vyprávění podle obráz-
kové osnovy 

•  Diktát – učebnice str. 65 cv. 14 

• Sloh: stále trénujeme popis osoby 

• Uč. 67 - 68, PS 15 -17  

DOMÁCÍ ÚKOLY 

• ČJ – učebnice str. 67 cv. 2 – sestavit věty, 

věty napsat do sešitu DÚ – odevzdat v úterý 

15. 3.  

• Sloh – popis osoby – vybrat si jednoho spolu-

žáka ze třídy, popsat ho (učebnice str. 88), 

minimálně 7vět + nakreslit obrázek, do se-

šitu DÚ – odevzdat ve středu 16. 3.  

TRENAŽER MĚKKÉ A TVRDÉ S. 

 

TRENAŽÉR B/P 

 

TRENAŽÉR D/T 

 

TRENAŽÉR Ď/Ť 

 

TRENAŽÉR V/F 

 

PÁROVÉ SOUHLÁSKY 

Matematika 

 
• Sčítání a odčítání do 100 

•  matematické řetězce 

• matematický diktát 

• Trénování pamětných spojů 

• Slovní úlohy, příklady pod sebou 

• Opakování učiva geometrie –Měření a 

rýsování úseček 

 NA PONDĚLÍ – prosím, sešit geometrie, 

ořezanou tužku a pravítko. 

 

Uč. do str. 48 

Počítej si zde: nezapomeň, že trénink dělá mistra😊 

 

 

PUZZLE 

 

OPAKUJ 

 

O KOLIK JE ČÍSLO MENŠÍ, VĚTŠÍ 

 

SČÍTÁNÍ DO 100 

 

ODČÍTÁNÍ DO 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Člověk a jeho svět 
• Opakování č.3 – učebnice str. 49 
• Jaro – jarní květiny uč.  a PS str. 50 – 52 

Tělesná výchova 
• Míčové hry 

• turistika 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/B-P/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/D-T/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C4%8E-%C5%A4/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/V-F/cviceni.html
https://wordwall.net/cs/resource/15462129/p%C3%A1rov%C3%A9-souhl%C3%A1sky
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/5mapetimin1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/o_kolik1.htm
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika043&jmeno_predmetu=matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=priklad&
http://vseved.upol.cz/test_dopis.php?soubor_pro_resitele=1647191603RWD&jmeno_souboru_z


 

JARO 
 
JARNÍ ROSTLINY 
 
JARNÍ ROSTLINY, KEŘE 

 

Výtvarná výchova 
• Dekorování nadpisů  

ČSP 
• Jarní tvoření – práce s papírem 

                      
 
 

Poznámky: Milé děti, nepřestávejte s pravidelným čtením. Nezapomeňte prosím, že důležitá je 
pravidelnost!!! Každý den dbejte na to, abyste nejméně 20 minut nahlas četly!  Budu ráda, když 
budete číst i víc, klidně potichu, ale i u dobrých čtenářů je ve druhé třídě hlasité čtení opravdu 
důležité!   
Začněte už číst knihu za březen. 
Stejně tak i v matematice je potřeba trénovat opravdu každý den, nyní sčítání a odčítání do 100, 

později i násobilku😊 
 
Od pondělí už nemusíte mít ve škole roušku.  

Děkuji za krásné fotky vašeho tvoření v přírodě😊 Mějte se krásně a hlavně, ať jste všichni zdraví. 

Jarka Hozmanová  

    

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro1.htm
https://wordwall.net/cs/resource/13044382/jarn%C3%AD-rostliny
https://wordwall.net/cs/resource/13352058/jarn%C3%AD-kv%C4%9Btiny-ke%C5%99e-stromy

