
 

                                        Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                    
Od 23. 5. -  27. 5.  2022                      39. týden       

Český jazyk     
 

• Slovní druhy, určování 

• spojky 

• Fixace pravopisu (tvrdé a měkké souhlásky, 
spodoba) 

• Diktát: pracovní sešit str. 35 cv. 11 a) Skřítek 
běhal po louce…. 

• Uč. 93 - 94 , PS 36-37 Závěrečné opakování se 
skřítkem č. 5, 6 

• Sloh: psaní dopisu, adresy 

Vyprávění podle obrázkové osnovy 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

• ČJ – učebnice str. 93 cv. 19 – doplňte chybě-

jící hlásky a napište do sešitu DÚ – odevzdat 

v úterý 24. 5.  

• ČJ – učebnice str. 94 cv. 1 přečíst dopis, a 

cvičení 2 a) b)  - odevzdat ve středu 25. 5. 

• ČTENÁŘSKÝ DENÍK – zápis zážitků z víkendu 

PODSTATNÁ JMÉNA 

 

SPOJKY 

 

PŘEDLOŽKY 

 

Matematika 

 
• Sčítání a odčítání do 100 s přechodem 

• Násobení a dělení 2, 3, 4, procvičování 

spojů 

• Slovní úlohy 

• Geometrie – délka úsečky 

• NAUČIT SE NAZPAMĚŤ NÁSOBKY 4, 5 

 

Učebnice – 21 - 24 

PS str. 7 

 

PROCVIČUJ SI NÁSOBILKU 

  

NÁSOBENÍ 2, 3, 4 

 

 

 Člověk a jeho svět 
• Léto   

LÉTO V LESE 
 
 

Tělesná výchova 
• Rychlý běh, Člunkový běh 

• Míčové hry 
 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/mala-nasobilka-do-5/
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob4_8.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les1.htm


 

Výtvarná výchova 
• Ilustrace k lidovým písním 

ČSP 
• Hmyzáci z papíru 

 
                      
 
 

Poznámky: V pátek 27. 5.  přijede do naší školy trojice specialistů – záchranářů s programem: 
,,Zvládni první pomoc s úsměvem“ (1. vyučovací hodina). 
 
Každý den dbejte na to, aby děti nejméně 20 minut nahlas četly. Budu ráda, když budou číst i víc, 
klidně potichu, ale i u dobrých čtenářů je ve druhé třídě hlasité čtení opravdu velmi důležité! 
Stejně tak i v matematice je potřeba násobilku trénovat opravdu každý den! Nezapomeňte prosím, 
že důležitá je pravidelnost. 
 
V pátek si děti odnesou domů kufřík na VV. Do konce školního roku se budeme věnovat kresbě 
tužkou. 
Mějte se krásně, a hlavně, ať jste zdraví, ať odjedeme na školu v přírodě v plném počtu. Moc se 
těším! 

Jarka Hozmanová  

    

 


