
 

                                        Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                    
Od  19. 4. -  22. 4.  2022                      34. týden       

Český jazyk     
 

• Opakování a procvičování probraného učiva 

• Procvičování slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, 
vě, mě 

• Slovní druhy: podstatná jména, slovesa, před-
ložky 

• Diktát: U lesa dovádějí zajíci. Po stromech se 
prohání veverky. Na pasece se hřejí ještěrky. 
V trávě u rybníka skáče žabka. Na stromě sedí 
kukačka. 

• Uč. 81 - 83 , PS 28 - 29  

• Naučit se nazpaměť básničku Vrtulníky na vý-
letě – Jiří Žáček (viz příloha) – do 26. 4. 

• Dílna čtení – hodnocení činů hrdiny, jejich po-
stoje, city 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

• ČJ – učebnice str. 81 CV. 4 – zapište do se-

šitu DÚ – odevzdat ve středu 20. 4.  

• ČJ – učebnice str. 83  cv. 5 – vymyslet 5 vět 

s předložkami podle obrázku – zapsat do se-

šitu DÚ – odevzdat ve čtvrtek 21. 4.  

• ČTENÁŘSKÝ DENÍK – zápis zážitků z víkendu 

SKUPINY BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

 

SLABIKY BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

 

SLOVESA 

 

PŘEDLOŽKY 

 

 

Matematika 

 
• Trénování sčítání a odčítání do 100 

s přechodem 

• Opakování násobení 2, dělení 2 

• Slovní úlohy 

• Měření na cm a mm 

 

Nová učebnice 6. díl – 4 - 6 

PS str. 2 

 

NÁSOBKY 2 

 

PŘÍPRAVA NA DĚLENÍ 

 

DĚLENÍ 

 

PĚTIMINUTOVKA 

 Člověk a jeho svět 
• Význam hospodářských zvířat pro 

člověka 

Tělesná výchova 
• Základní přihrávky 

• Přetahy a přetlaky 

• Vycházky do přírody 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob2_6.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/deleni1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele2_2.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6mapetimin1.htm


 

• Uč. PS str. 56, 57 
´OPAKOVÁNÍ JARO 
 
HLASY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 
 
NAŠI PTÁCI - POZNÁVAČKA  
 
 

Výtvarná výchova 
• Prší, zpracování tématu deště 

Kombinace technik – voskové pastely, vo-

dové barvy 

ČSP 
• Jarní květiny – stříhání, lepení 

Inspirace z KROKOTAKU 
 
 

                      
 
 

Poznámky: Ať děti procvičují čtení, většina z nich čte velmi dobře, někteří stále potřebují 
procvičovat. 
Prosím, PROCVIČUJTE s dětmi násobky dvou a tří do M a slovní druhy do ČJ (pouze vyjmenovat, jak 
jdou za sebou, umět, jakým číslem, se který slovní druh označuje). 
 
Pokud dětem dojde sešit, pořiďte prosím nový, nebo stačí i vlepit několik listů izolepou do 
stávajícího sešitu. 
Na VV děti potřebují velké čtvrtky A3. 
V pátek 22. dubna – Den Země. 
 
Moc děkuji za krásné fotky z Velikonoc. Je vidět, že jste si také užili a příjemně strávili velikonoční 
svátky. TŘÍDA 2.B 

Jarka Hozmanová  

    

 

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/8opakovani.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/hlasy-zvirat/cviceni.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni1.htm
http://krokotak.com/2022/03/acupofflowers/
https://www.zssulice.cz/3-trida/2-b/

