
 

                                        Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                    
Od  21. 3. -  25. 3.  2022                      30. týden       

Český jazyk     
 

• Slova se skupinami dě, tě, ně 

• Slova se skupinami bě, pě, vě, mě 

• Psaní – písanka 2 do strany 19 

• Čítanková četba – prosím, přineste si do školy 
také modrou čítanku.  

• Dílna čtení (v pátek) – žabí speciál😊 

•  Diktát – učebnice str. 69 cv. 12 

• Sloh: vytváříme si vlastní názor – uč. str. 73 

• Uč. 68 - 70, PS 20 -22  

DOMÁCÍ ÚKOLY 

• ČJ – učebnice str. 68 cv. 7 – věty napsat do 

sešitu DÚ -  odevzdat ve středu 23. 3.  

• ČJ – učebnice str. 69 cv.11 – doplň e, ě – 

věty přepiš do sešitu DÚ – odevzdat ve čtvr-

tek 24. 3. 

SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ - SPODOBA 

 

MLSNÉ ŽABKY 

 

SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ 

 

H/CH 

 

Matematika 

 
• Sčítání a odčítání do 100 

•  Číselný řetězec (vyvození), násobky 

• matematický diktát 

• Trénování pamětných spojů 

• Slovní úlohy 

• Písemné sčítání a odčítání – s přechodem 

přes desítku (procvičování) 

• Opakování učiva geometrie –Měření a 

rýsování úseček 

 NA PONDĚLÍ – prosím, sešit geometrie, 

ořezanou tužku a pravítko. 

 

Uč. do str. 52 

Počítej si zde: nezapomeň, že trénink dělá mistra 

 

 

ODČÍTÁNÍ DO 100 

 

SČÍTÁNÍ DO 100 s přechodem 

 

Puzzle sčítání 

 

MATEMATICKÉ PĚTIMINUTOVKY 

 

 Člověk a jeho svět 
• Jarní květiny 

 
Pexeso – jarní květiny 
 
JARNÍ ROSTLINY 
 
POZNÁŠ JARNÍ KVĚTINY? 
 
ČÁSTI ROSTLIN 

Tělesná výchova 
• Míčové hry 

• turistika 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniB-P1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/H-Ch/cviceni.html
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika044&jmeno_predmetu=matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=priklad&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika045&jmeno_predmetu=matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=priklad&
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani4.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/5mapetimin1.htm
https://wordwall.net/cs/resource/12180902/jarn%C3%AD-kv%C4%9Btiny
https://wordwall.net/cs/resource/13044382/jarn%C3%AD-rostliny
ČÁSTI%20ROSTLIN
ČÁSTI%20ROSTLIN


 

PTÁCI NA JAŘE 
 
Připomeneme si letošní Světový den 
vody s mottem – „ Podzemní voda je 
neviditelná, ale její dopad je viditelný 
všude“ 

 

Výtvarná výchova 
• Co umí voda – louže či kaluže – Když po dešti 

vysvitne sluníčko, všimli jste si, že na chod-

níku nebo na ulici vytvářejí ohraničený jiný 

svět. Jako zrcadlo odrážejí to, co je nahoře. 

Tak můžeme mít vlastně nebe na zemi😊 

• Angličan David Hockney (1937) se proslavil 

jako malíř vody, hlavně se zabýval světel-

nými efekty ve vodě.  Jak se voda vlní v ba-

zénu, jak pod vlnkami vypadá lidské tělo. In-

spirujte se a nakreslete mi také vodu.  

  

ČSP 
• Nevyučuje se 

                      
 
 

Poznámky: V pondělí přivítáme u nás ve třídě dvě nové žákyně z Ukrajiny, také novou paní 

asistentku. V úterý 22. března pojedeme společně s 1. A na výlet do Prahy. 
 
Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah. Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. 
Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní tvrdých a měkkých slabik. 

Krásné jaro přeji😊 

Jarka Hozmanová  

    

 

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_ptaci.htm

