
 

                                        Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                    
Od  20. 6. -  24. 6.  2022                      43. týden       

Český jazyk     
 

• Fixace pravopisných jevů 

• Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, před-
ložky, spojky), tvoření vět k obrázkům 

• Opakování učiva  

• Čtení – čtení s porozuměním, čtení s předvídá-
ním 

 

Procvičuj si učivo: 

 

PŘEDLOŽKY A SPOJKY 

 

SLOVNÍ DRUHY 

 

PRÁSKNI SLOVESA 

 

 

 

 

Matematika 

 
• Písemné sčítání a odčítání do 100 

• Opakování učiva 

• Naučit se zpaměti násobky 6 

• Dělení 5 

 

Učebnice str. – 36-40 

PS str. 16 – 20 – procvičujte si v sešitech Matematika 

 i doma😊 

Přidávám odkazy na naše procvičovací 

aktivity😊vím, že vás to děti baví, tak ať můžete 

trénovat i doma. 

Dělení 3 

 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 3 

 

DĚLENÍ 3 – NAJDI SHODU 

 

DĚLENÍ 3 – SPOJTE ODPOVÍDAJÍCÍ 

 

ODČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM 

 

NÁSOBENÍ 4 

 

ŠKOLÁKOV – NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 4 

 

DĚLENÍ 5 

 

 

 

 

 

 

 Člověk a jeho svět 
• Léto, Bezpečnost o prázdninách 

Tělesná výchova 
• Sportovní hry 

https://wordwall.net/cs/resource/17188924/jazyk-%c4%8desk%c3%bd/2-j%c4%8d-t%c5%99i%c4%8f-p%c5%99edlo%c5%beky-a-spojky
https://wordwall.net/cs/resource/6513428/slovn%C3%AD-druhy
https://wordwall.net/cs/resource/5714814/slovn%C3%AD-druhy
https://wordwall.net/cs/resource/6387199/matematika/d%c4%9blen%c3%ad-3
https://wordwall.net/cs/resource/11964881/n%C3%A1soben%C3%AD-a-d%C4%9Blen%C3%AD-3
https://wordwall.net/cs/resource/31569449/matematika/3-d%c4%9blen%c3%ad
https://wordwall.net/cs/resource/16036622/matematika/d%c4%9blen%c3%ad-3
https://wordwall.net/resource/30580657/matematika/od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-do-100-s-p%c5%99echodem-od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-jednocifern%c3%bdch
https://wordwall.net/cs/resource/6169404/n%C3%A1soben%C3%AD-4
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4
https://wordwall.net/cs/resource/15235850/d%C4%9Blen%C3%AD-5


 

Výtvarná výchova 
• Nevyučuje se 

ČSP 
• Těšíme se na prázdniny – samostatná 

práce, stříhání, lepení 
 

 

Poznámky: Do pátku musíme odevzdat učebnice, prosím o vrácení učebnic do středy.  
Je nutné, aby děti denně četly nahlas pod dohledem a také si vypočítaly pár příkladů, aby 
nezapomněly, co jsme se naučily :-) 
 
Co nás čeká tento týden: 
V pondělí 20. 6. se fotíme. Připomeňte prosím dětem, kdo se fotí sám. 
V pátek 24. 6. jedeme společně s 1. A na výlet do Zážitkového parku Zeměráj. Sejdeme se v 7:45 před 
školou. Předpokládaný návrat ke škole je v 15 hodin. Program se koná venku za každého počasí, 
prosím o vhodné oblečení. Sebou baťůžek s velkou svačinou a pitím, kapesníky, pláštěnku. Cena za 
vstupné a dopravu bude stržena z třídního fondu. 
 
V týdnu od 27. 6. výuka končí v 11:45. 
 
Krásný týden všem. Jaruška 

    

 


