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Týdenní plán třídy 2. B 

třídní učitel Mgr. Aleš Hradecký 

16. 3. – 20. 3. 2020 

Výchovy (HV, VV, PV, TV) prozatím dle potřeby. 

 
PONDĚLÍ 16. 3. 

Český jazyk 
● Dnes bychom se měli zabývat předložkami. Pamatuj: Předložky se spojují s podstatnými, 

přídavnými jmény, zájmeny a číslovkami. ( Například v, z, s, do, na, u, k, od, pod, mezi, 
přes, za ,...). Píší se zvlášť před slovem, ale čtou se dohromady. 

● V úvodním článku Pečení perníků najdi předložky - je jich 7. 
● Ve cvičení č. 2 najdi předložky ve větách - popros o kontrolu někoho z rodičů. 
● V Prac. sešitě na str. 45 ve cv. 1 nejprve doplň vynechaná písmena a pak správně přečti 

spojení s předložkami dohromady. Nakonec předložky zakroužkuj. 
 

Matematika 
● Vyjmenuj násobky 2 od nuly do dvaceti. Zkus to teď pozpátku. To samé s 3. Jestli to 

dobře umíš, zjistíš v tomto cvičení, a taky ZDE 

● Pokud ještě nemáš kartičky s příklady na násobilku a dělení 2, 3, popros rodiče, aby ti s 
nimi pomohli. 

● Rodiče ti mohou dát 10 příkladů na násobilku a dělení 2, 3. 
 

Čtení + Psaní 
● Vezmi si svou vlastní knížku a alespoň 10 minut si nahlas čti. 
● V Písance na str. 9 vyzkoušej písmenko “X”, “x” 

 

Pracovní výchova 

● Zkus si něco vyrobit z papíru, třeba za pomoci lepidla, nůžek, pastelek a jiných pomůcek. 
Výrobek si uschovej nebo vyfoť, po příchodu do školy můžeš ukázat paní učitelce.  
 
    

ÚTERÝ 17. 3. 
Český jazyk 

● Dnes se vrátíme k předložkám. Přečti si bublinu u kouzelníka na str. 74.  
● Zkus zpaměti zopakovat, co jsou to předložky. 
● Jak se předložky píší a jak se čtou? 

● Cvičení 3 na této stránce si zkus udělat na fólii - spojování. Pak vymysli krátké věty na tato 
spojení. 

● V PS na str. 45 ve cvičení č. 2 doplň a správně (jak se předložky čtou) přečti věty. 
Předložky pak přepiš na bok loďky. 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/vyhledavaninasobku2.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/vyhledavaninasobku3.htm
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● Obrázek si můžeš pastelkami vybarvit. 
 

Matematika 
● Vyjmenuj násobky 2 od nuly do dvaceti. Zkus to teď pozpátku. To samé s 3. 
● V minutovkách vypočítej str. 12 a cvičení 25 na str. 13 

● ZDE si zkus říct násobky čísla 4 
 

Tělesná výchova 
● Po dohodě s rodiči si vyber sportovní aktivitu (vycházka do lesa, jízda na kole, nebo jinou 

pohybovou hru - nejlépe na čerstvém vzduchu) 
 

Čtení  
● Pokračuj ve čtení své knížky. 

 

JaS 
● Vyjmenuj všechna 4 roční období (znáš z minulé hodiny) a měsíce, jak jdou za sebou 

během roku. 
● Ke každému období zařaď 3 měsíce  
● Zkontroluj si, že máš hotovou str. 50 a 51 z prac. sešitu  

● Toto budeš muset znát.  Po návratu do školy bude malý testík.  
 
 

STŘEDA 18. 3. 
Český jazyk 

● Opakování: Doplň správně větu: Předložky se píší ____, ale čteme je se jmény ____. 
● Vypracuj v PS cvičení 3 na str. 45 podle zadání. 
● Popros rodiče, aby ti nadiktovali diktát z učebnice str. 74 cv. 4. Napiš ho na papír, rodiče ti 

červeně opraví chyby. Papír podepiš a uschovej, budeš ho odevzdávat po příchodu do 
školy. 
 

Matematika 
● Projdi si všechny kartičky s příklady na násobení a dělení 2 a 3. 
● Dokonči str. 13 v Minutovkách 

● Zahraj si pexeso zde 
 

Čtení + Psaní 
● Přečti si další část ze své knížky. Čtení by mělo být hlasité a asi po dobu 10 - 15 

minut. Pokud u tebe při čtení sedí a kontroluje tě mamka nebo taťka, je to super. 
● Písanka - vypracuj str. 10 

 
Hudební výchova 

● Poslechni si a zkus si zazpívat písničku Dobrú noc. 
 
 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nasobky/prirazovani4.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-nasobeni/hra1.html
https://www.youtube.com/watch?v=DOfxyg5NHDU
https://www.youtube.com/watch?v=-p-qahrlyaw&t=36s
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ČTVRTEK 19. 3. 
Český jazyk 

● Zkus si procvičit určování slovních druhů ZDE: 
● Dnes si něco řekneme o dalším slovním druhu - spojkách.  
● Spojky nám spojují slova nebo věty. Patří sem ( a, i. nebo, ani, ale, aby, avšak, že, 

protože, když, poněvadž, vždyť, totiž,...). Příklady: tatínek a maminka, cukr nebo sůl, Petr 
píše úkol, ale Jana spí.  

● Prohlédni si pohádkové postavy ve cvičení 1 na str. 75 v učebnici a doplň dvojice z 
Večerníčku. 
 

Matematika 
● Vyjmenuj zpaměti násobky 4 i pozpátku. 
● Vyrob si kartičky s příklady na násobení a dělení 4. Zezadu si opět tužkou napiš výsledek. 
● V prac. sešitě si vypracuj na str. 30 cvičení 1, 2, 3 - pomož si kroužkováním (pytle a 

slepice). 
 

Výtvarná výchova 
● Na čtvrtku nebo papír nakresli nějaký obrázek s jarní tématikou (sněženky, louku, ...) 

 
Čtení + Psaní 

● Zkus převyprávět kousek toho, cos četl ve své knížce mamce nebo někomu jinému. Zjistíš 
tak, jestli rozumíš tomu, co čteš. 

● V písance na str. 11 přepiš písmenka v tabulce a doplň slova ve třech sloupcích. 
 

JaS 
● Pro zopakování k testu o těle ZDE:    

   

PÁTEK 20. 3. 
Český jazyk  

● Přečti si bublinu kouzelníka a Večerníčka pro zopakování včerejší látky. 
● Zkus říct nějaké spojky. 
● V učebnici na str. 75 ve cvičení 2 najdi ve větách spojky a pak je zkus nahradit jinou 

spojkou. 
● Na papír vypiš jména pohádkových postav a srovnej je podle abecedy. Jmen bude 

nejméně 7. 
 

Tělesná výchova 
● Po dohodě s rodiči si vyber sportovní aktivitu (vycházka do lesa, jízda na kole, nebo jinou 

pohybovou hru - nejlépe na čerstvém vzduchu) 
 

Matematika 
● Zkus si napsat pětiminutovku na násobení a dělení 2,3 s maminkou jako bychom ji psali ve 

škole. Piš jen výsledky na papír.  
● Procvičuj násobení a dělení v Minutovkách str. 14 

● V PS na str. 30 vypracuj cvičení 3. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/clovek/stavba-tela/cviceni.htm
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● Pokud zvládneš i toto, jsi na tom dobře. 

Čtení 
● Pokračuj ve čtení vlastní knížky. Případně ji zapiš na Padlet. 

 

 
 
 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

