
 

                                        Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                    
Od  28. 3. -  1. 4.  2022                      31. týden       

Český jazyk     
 

• Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - 
opakování 

• Slovní druhy – procvičování učiva o podstat-
ných jménech 

• Čtení: návštěva městské knihovny, dílna čtení – 
dětští ilustrátoři, čítanková četba 

• Psaní – písanka 2 do strany 22, sloh: popis fan-
tastického zvířete, vytváříme si vlastní názor 
(uč. str. 73), diktát PS str. 17 

• Uč. 70 - 73, PS 23 -25  

DOMÁCÍ ÚKOLY 

• ČJ – učebnice str. 70 cv. 2 – věty přepsat do 

sešitu Dú – odevzdat v úterý 29. 3. 

• ČJ – učebnice str. 71 cv. 4 a,b – věty přepsat 

do sešitu DÚ, b( vymysli hádanku pro spolu-

žáky a napiš ji do sešitu DÚ – odevzdat ve 

středu 30. 3. 

• ČJ – učebnice str. 76 cv. 1 – na pondělí 4. 4. 

• ČTENÁŘSKÝ DENÍK – zápis knihy za březen – 

odevzdat v pondělí 4. 4. 2022 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 

 

TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY 

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

 

STŘÍLEČKA – POUZE NA SLOVA S Y 

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

 

Matematika 

 
• Početní operace v oboru čísel 0-100 

• Písemné sčítání a odčítání s přechodem 

přes desítku (procvičování) 

•  Číselná řada násobků 2 

• matematický diktát 

• Slovní úlohy 

• G.: měření a rýsování úseček 

 NA PONDĚLÍ – prosím, sešit geometrie, 

ořezanou tužku a pravítko. 

 

Uč. do str. 55 

 

OPAKUJ ! 

 

ODČÍTÁNÍ PŘED DESÍTKU 

 

O KOLIK JE ČÍSLO MENŠÍ 

 

ODČÍTÁNÍ 

 

SČÍTÁNÍ 

 

 

 

 

 

 Člověk a jeho svět 
• Stromy na jaře – Uč. PS str. 53 

 
JARNÍ KVĚTINY - PEXESO 

Tělesná výchova 
• Cvičení v přírodě 

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI5.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm
https://www.umimecesky.cz/strilecka-mekke-a-tvrde-souhlasky?source=explicitKC
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/podst_jm1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/minusdo100_prech3.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/minusdo100_prech1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/minusdo100_prech1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/o_kolik1.htm
http://vseved.upol.cz/test_dopis.php?soubor_pro_resitele=1647191603RWD&jmeno_souboru_zadani=matematika044&ukolu_celkem=138&
http://vseved.upol.cz/test_dopis.php?soubor_pro_resitele=1648296245YDW&jmeno_souboru_zadani=matematika043&ukolu_celkem=128&
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4442


 

 
OVOCNÉ STROMY - PROCVIČUJ 
 
JARO – ZMĚNY V PŘÍRODĚ 
 

Výtvarná výchova 
• Fantastická zvířata - milí výtvarníci, tento-

krát jsem se inspirovala knihou od Davida 

Attenborougha: Život na Zemi a ukážu vám, 

kolik živočichů na naší zeměkouli žije, a jak 

jsou rozmanití. Ukážu vám pár příkladů té 

rozmanitosti😊 

• Mikroskopická želvuška, to je živočich, který 

vydrží skoro všechno, vařící vodu i led. 

 

Jméno Hvězdnatka zářivá je opravdu přilé-

havé

 
pro tohoto mořského živočicha. 

 

Mlok axolotl má pěkně roztomilý výraz.  

ČSP 
• Skládání vlaštovek z papíru – poskládáte si 

podle návodu z origami vlaštovku. Potom 
si vyzkoušíte, zda vaše vlaštovky létají.  
 

• Vlaštovku si můžete přinést také 
z domova. Někteří tatínci umí určitě složit 

nejlepšího letce😊 
 

 
                      
 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4440
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4462


 

. Legrační dvojzvířatko nakreslil současný 

malíř Petr Nikl.   

 

. Lidé už od pravěku kreslili zvířata, nejdříve 

ta, která znali. No ale pak si začali vymýšlet. 

Vymyslete nějaké nejúžasnější zvíře, můžete 

ho pojmenovat, napsat něco o tom zvířeti – 

kde žije, co žere. Nakonec z toho můžeme 

mít takový atlas fantastických živočichů😊 

 

Poznámky: Ve středu 30. března pojedeme společně s 2. A do knihovny do Jílového u Prahy. Je pro 
nás připravený program. Cena za dopravu bude stržena z třídního fondu.  
Začněte číst knihu za duben.  
Děkuji za fotky z vašeho tvoření v přírodě, vložila jsem je na naše třídní stránky zde: 
Ve dnech 4. – 5. 4.  2022 proběhnou hovorové hodiny. Pokud si někdo z vás přeje se mnou mluvit, 
napište mi prosím, abychom se domluvili na konkrétním čase. Z mé strany žádné aktuální potíže 
k řešení nejsou, známky můžete průběžně sledovat v Bakalářích. S kým mluvit potřebuji, budu ho 
v brzké době kontaktovat přímo. 

Krásné jaro přeji😊 

Jarka Hozmanová  

    

 

https://www.zssulice.cz/3-trida/2-b/

