
 

                         Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                          
Od 28. 2. - 4. 3.  2022                      27. týden     

 

Český jazyk 
• Fixace tvrdé a měkké souhlásky 

• Spodoba – P/B, T/D, Ť/Ď, F/V 

- Přidáme: S/Z, Š/Ž, CH/H 

• Psaní: Písanka 2 – do strany 11 

• Čtení – plynulé čtení s interpunkcí 

čítanková četba – Velikonoce, svátky 
jara – str. 81 

 Terezka nebude prašivá  - Liběna 
Skálová – str. 82-83 

Moje Velikonoce – Andrea Popprová – 
str. 84, v pátek 4. 3 – Dílna čtení 

• Sloh – popis osoby 

PS str. 9 – 11, Učebnice ČJ str. 62 - 63 

DÚ –  Učebnice ČJ – str. 63 cv. 3, pouze první 
sloupec – napsat do sešitu DÚ – odevzdat v úterý 
1. 3. 
Učebnice ČJ – str. 63 cv. 4 – doplňte věty podle 
vzoru a přepište do sešitu DÚ – odevzdat ve 
čtvrtek  3. 3. 
 
PÁROVÉ SOUHLÁSKY – Ď-Ť 
 
PÁROVÉ SOUHLÁSKY – B-P 
 
PÁROVÉ SOUHLÁSKY D-T 
 
PRAVOPISNÝ TRENAŽER 
 
PRAVOPISNÝ TRENAŽER 
 

Matematika 

 
• Sčítání a odčítání čísel do 100 s 

přechodem   

• Písemné sčítání a odčítání 

• Zápis slovních úloh do sešitu 

• Příklady se závorkou 

• Didaktické hry 

• Učebnice 5 díl – do str. 40 

• Opakování učiva geometrie 
 
 

SČÍTÁNÍ S PŘECHODEM 
 
ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL 
 
DVOJCIFERNÁ ČÍSLA +- 
 
 
 

     Člověk a jeho svět 
• Pokojové rostliny Uč, PS - 46 

Tělesná výchova 
• Míčové hry - vybíjená, pohybové hry 

• Turistika – pobyty v přírodě, sezónní 
vycházky do okolí školy 
 

http://vseved.upol.cz/test_button_dopln.php?soubor_pro_resitele=1645881511NWG&jmeno_souboru_zadani=cestina033&ukolu_celkem=48&
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/B-P/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/D-T/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/B-P/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/D-T/cviceni.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/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez6.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez6.htm


 

Výtvarná výchova 
     

• Téma: Pojďte s námi do divadla! – dokreslo-

vaná koláž 

- Nakresli svého diváka, jak přichází k diva-

dlu. Potřebuješ tedy postavu z boku a ze-

zadu. Můžeš nakreslit postaviček více. 

Můžeš vymyslet i drobnou příhodu, dojídá 

zmrzlinu, teprve potom vstoupí do diva-

dla, přijede na kole, na někoho čeká ….bu-

deš potřebovat také nůžky a lepidlo. 

 
• DOMÁCÍ ÚKOL – Krajina je nejlepší galerie – 

milé děti, podívejte se na film o tvorbě v kra-

jině (nebojte, že je anglicky, všechno pocho-

píte očima😊).  ANDY GOLDWORTHY 

 Andy Goldsworthy je anglický umělec, která 

vytváří svá díla v přírodě. Když vyráží ven, ni-

kdy dopředu neví, co bude dělat. Záleží to na 

světle, atmosféře místa. Vyražte také ven a 

tvořte! Vaším úkolem je – jít na místo, které 

dobře znáte, podívat se kterého materiálu je 

tam nejvíce a kterého jen málo, vytvořit 

z těchto dvou materiálů obraz.  

- Jdi na procházku, po cestě zanech nějakou 

stopu, že jsi tudy prošel. Použij jen mate-

riál, který najdeš venku. Svůj obraz vyfoť a 

fotografii mi pošli do 13. 3. 2022  na 

 e-mail -  hozmanova@zssulice.cz – budu 

se těšit na vaše fotky, čím mě překvapíte. 

 

ČSP 
• Jarní tvoření – vystřihovánky z papíru 
http://krokotak.com/2022/02/spring-
dancing-crafts/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sngXz55b4bc
mailto:hozmanova@zssulice.cz
http://krokotak.com/2022/02/spring-dancing-crafts/
http://krokotak.com/2022/02/spring-dancing-crafts/


 

Poznámky: V pondělí budu kontrolovat zážitkový deník – zápis z víkendu. 
Ve středu 2. 3. 2022 pojedeme s 1. A na výlet do Muzea smyslů. Sraz v 7:45 před školou. Děti 
budou potřebovat s sebou svačinu a pití. Prosím, aby měly připravený sáček na školní svačinu. 
V muzeu je obchůdek se suvenýry. Kapesné pro dítě je na Vašem uvážení. Cena vstupného je 140,- 
bude hrazeno z třídního fondu. Cena dopravy dle počtu dětí.  Návrat je plánován ve 12:30. Děti 
následně půjdou na oběd a do školní družiny. 
 
Krásný týden přeje Jarka Hozmanová 

 


