
 

                                        Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ  

                                    
Od  9. 5. -  13. 5.  2022                      37. týden       

Český jazyk     
 

• Fixace pravopisných jevů 

• Opakování učiva 2. ročníku 

• Diktát: pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a 
měkké slabiky str. 39 cv. 1 a) 

• Uč. 89, PS 32 - 35  

. 
• SLOH – vyprávění podle obrázkové osnovy 

• LV – spisovatelé dětských knih 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

• ČJ – pracovní list (viz týdenní plán) cv. 4 – 

přepsat básničku Slib do sešitu DÚ – ode-

vzdat v úterý 10. 5.  

• ČJ – pracovní list (viz týdenní plán) cv. 5  – 

opravit cvičení a napsat do sešitu DÚ – ode-

vzdat ve středu 11. 5. 

• ČJ – pracovní list (viz týdenní plán) cv. 6 – 

odpovídat celou větou na otázky, odpovědi 

napsat do sešitu DÚ – odevzdat ve čtvrtek 

12. 5. 

SLOVNÍ DRUHY 

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

 

TŘÍDÍME SLOVNÍ DRUHY 

 

PROCVIČUJEME PSANÍ U, Ú, Ů 

 

Matematika 

 
• Násobení a dělení 2, 3 

• Naučit se zpaměti násobky 4 

• Slovní úlohy 

• Násobení a dělení číslem 1 

 

Učebnice str. – 14 - 16  

PS str. 5 

 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 2 

 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 3 

 

NÁSOBKY ČÍSLA 4 

 

SČÍTÁNÍ DO 100 

 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 

 Člověk a jeho svět 
• Lidské tělo Uč. PS str. 60 

POPIS LIDSKÉHO TĚLA 
LIDSKÉ TĚLO 
KOSTRA 
SMYSLY 
LIDSKÉ SMYSLY 

Tělesná výchova 
 

• Základní sportovní hra 

• Vybíjená – základní pravidla a nácvik 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html
https://wordwall.net/cs/resource/14997742/t%C5%99%C3%ADd%C3%ADme-slovn%C3%AD-druhy-2-t%C5%99%C3%ADda
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/prihody-maleho-kulihraska/vyber1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/prihody-maleho-kulihraska/vyber1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/za-opicemi/nasob4.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/za-opicemi/nasob4.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika045&jmeno_predmetu=matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=priklad&
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1232
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo1.htm
http://skolicka6.sweb.cz/KOSTRA/PRVOUKA2.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1350
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_smysly1.htm


 

 

• Opakování JARO 
SEDMIKRÁSKA 

 

Výtvarná výchova 
• Kvetoucí větvička – milí výtvarníci, máme tu 

jaro, sluníčko svítí, a všechno rozkvétá a pří-

roda se nám mění před očima. Tentokrát bu-

dete mít za úkol nakreslit nebo namalovat 

rozkvetlou větvičku. Může být ze stromu či 

z keře. Právě nádherně kvetou třešně, sa-

kury, magnólie, jabloně. Kdo rád maloval 

kvetoucí květy byl třeba Vincent van Gogh. 

Nejznámější jsou sice jeho Slunečnice, ale 

velmi něžná je i rozkvetlá mandloňová vět-

vička. Dopodrobna si jí můžete prohlédnout 

v Amsterdamském Van Gogh muzeu: 

MANDLOVÝ KVĚT 

MANDLOŇOVÁ VĚTEV 

Pokud byste si chtěli zblízka prohlédnout slavné 
Slunečnice, můžete alespoň virtuálně navštívit 
National Gallery  Londýně, SLUNEČNICE 

 

ČSP 
• Zásady správného stolování 
 

 

Poznámky: Denně procvičujte slovní druhy, doplňujte y/í, procvičujte násobení a dělení zpaměti, 

čtěte….věřím, že doma nezahálíte a pilně procvičujtete😊 
Hezké slunečné dny přeje 
 

Jarka Hozmanová  

    

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4685-sedmikraska-chudobka?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka%7E1-stupen-zs
https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0176V1962
https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0184V1962
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/vincent-van-gogh-sunflowers

