
 

                                        Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                    
Od  16. 5. -  20. 5.  2022                      38. týden       

Český jazyk     
 

• Fixace pravopisných jevů 

• Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, před-
ložky) 

• Opakování učiva 2. ročníku, slabikotvorné r,l 

• Diktát: učebnice str. 93 cv. 21 a) 

• Uč. 90 - 92, PS 35 – 38 dokončení  

• SLOH – psaní adresy, dopis pro kamaráda 

• Čtení – K.Čapek – Pohádka o psím ocásku 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

• ČJ – učebnice str. 89 cv. 3 – do sešitu DÚ, 

odevzdat v úterý 17. 5. 

• ČJ – učebnice str. 92 cv. 12  – odevzdat ve 

středu 18. 5. 

• ČJ – učebnice str. 92 cv. 16 – napsat do se-

šitu DÚ – odevzdat ve čtvrtek 19. 5. 

SLOVESA 

 

SLOVNÍ DRUHY 1, 5, 7, 8 

 

SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ 

Matematika 

 
• Násobení a dělení 2, 3  

• Násobky 4, násobení 

• Naučit se zpaměti násobky 5 

• Slovní úlohy 

• Sčítání a odčítání do 100 

 

Učebnice str. – 17 - 20  

PS str. 6 

 

DOMÁCÍ  ÚKOL 

. pracovní list M – opáčko (viz týdenní plán) – 

odevzdat v pátek 20. 5. 

 

NÁSOBENÍ 4 

 

DĚLENÍ 4 

 

PEXESO NÁSOBENÍ 4 

 

PEXESO DĚLENÍ 4 

 

SČÍTÁNÍ DO 100 

 

 

 

 Člověk a jeho svět 
• Zdravé zuby 

• Léto 
LÉTO 
 
LÉTO NA ZAHRADĚ 
 
LÉTO KVÍZ 

Tělesná výchova 
 

• Vybíjená – základní pravidla a nácvik 

• běh 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm
https://wordwall.net/cs/resource/17525816/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy-1578
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pexeso-nasobeni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pexeso-deleni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto.htm
https://wordwall.net/cs/resource/13589263/l%C3%A9to-na-zahrad%C4%9B
https://wordwall.net/cs/resource/17636725/l%C3%A9to-kv%C3%ADz


 

LUČNÍ ROSTLINY - POZNÁVAČKA 
 
POZNÁVAČKA 

Výtvarná výchova 
• Lodě – malba 

ČSP 
• Vytvoř cokoli z papíru – použij jen nůžky, 

lepidlo a tužku 
 

 

Poznámky: Tento týden budeme trénovat násobky 3. Kdo ještě neumí zpaměti násobky 3, naučí se 
celou řadu tam i zpět. Neměli byste u toho připočítávat +3, ale plynně násobky jmenovat. Trénujte 
už také násobky 4. 

Čtení nezanedbávejte! Hned poznám, kdo poctivě čte a kdo ne😊 Vaše čtení by už mělo být 
plynulé a měli byste vědět o čem jste četli – HLASITÉ ČTENÍ RODIČŮM. 
Nezapomeňte, prosím, do 20. května odevzdat na ŠVP kopii lékařského posudku a kartičky zdravotní 
pojišťovny. Děkuji za spolupráci. 
Mějte se hezky, ať se Vám daří. 

Zdraví vaše paní učitelka Jaruška.  

    

 

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/lucni_rostliny.htm
https://wordwall.net/cs/resource/15574249/rostliny

