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ČESKÝ JAZYK : 

Procvičuje a upevňuje získané znalosti a dovednosti na výukových portálech 

(vybere si dle vlastního uvážení) 

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk-2-rocnik/ 

https://www.gramar.in/cs/ 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-

ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm 

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-

ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-

me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm 

 dle svých možností vypracovává pracovní listy (popřípadě řeší ústně) 

 

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk-2-rocnik/
https://www.gramar.in/cs/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm


SLOH / Jednoduchý popis zvířete - vymyslí zvíře a popíše ho, uhádne zvíře podle 

textu a namaluje ho  

 

Pracovní sešit s. 71 

PSANÍ / opisuje text, přepisuje věty, hledá a píše slova příbuzná 

Písanka strana 18 a 19 

ČTENÍ / čte s porozuměním text dle vlastního výběru na portále  

https://www.gramar.in/cs/ a využívá čtení s porozuměním na společných 

třídních stránkách „Malované čtení“ 

 



 

 

 

¨ 

 



 

MATEMATIKA : 

Procvičování a upevňování učiva / porovná čísla, orientuje se v číselné řadě, 

sčítá a odčítá přirozená čísla do 100 s přechodem přes 10, využívá k procvičení 

vzdělávací portály: 

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/matematika-2-rocnik/pocitame-do-100/ 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/pocitame-do-100/ 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida 

Zaokrouhlování na desítky / upevňuje své znalosti: 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm 

 

Nové učivo - PŘÍPRAVA NA NÁSOBENÍ / seznamuje se s novým učivem, chápe 
výhodnost násobení, rozumí znaménku krát (.) 

Výukové video: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-
dil/video/str-1/ 

 

 učí se násobit 1 a 10 

MA / pracovní sešit II - s. 1 -3  

Výukové video: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-

dil/video/str-17/ 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-

dil/video/str-36/ 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-

dil/video/str-37/ 

! Pokud něco nestihnete, nevadí, pochopení učiva se budeme věnovat ve škole! 
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PRVOUKA : 

ROK 

 Roční období / orientuje se v charakteristikách jednotlivých ročních 
období, seznamuje se s pojmy: jarní a podzimní rovnodennost, letní a 
zimní slunovrat  

Vysvětlení učiva: 

Rok je období, které trvá 365 dní. Je to doba, kdy Země oběhne jedenkrát kolem 
Slunce. Za jeden rok se u nás vystřídá čtvero roční období - jaro, léto, podzim, 
zima. 

 

 



 

 

 PS - s. 65/ úkol č. 1, 2, 3 


