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ROZVRH 
 

Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 17.1. - 21.1. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Český jazyk   

Učebnice Souhlásky-tvrdé 46-49 

   

Barevná čeština Pracovní listy  

Pracovní sešit Psaní y/ý po tvrdých souhláskách 40-41 

 Žáci vědomě odůvodňují psaní y/ý ve skupinách hy, chy, ky, ry, 
dy, ty, ny.  

Např.: „Ve slově CHYBA píšeme tvrdé Y, protože CH je tvrdá 
souhláska“. 

 

Čítanka   
 

 

Písanka S, Š, L, D, Ď 35-36 

Matematika  41 

Učebnice Žáci procvičují jednotky objemu, čtou údaje na měřidlech 
objemu. 

 

 Procvičování sčítání, odčítání čísel s přechodem přes desítku 
v oboru 0-100 

 

 Matematické hry   

Geometrie Měření na milimetry, centimetry a decimetry 51 

 Rýsování úseček daných délek   

Prvouka Ľudské telo  

 Časti tela 30 

Učebnice Žáci si rozšíří vědomosti o lidském těle  

 Naučí se pojmenovat části těla, hlavy a ruky  

 Smysly 31 

 Okolní svět poznáváme smysly. 

Každý má svůj smyslový orgán, který je pro člověka důležitý. 

 

Pracovní sešit Ľudské telo  

 Časti tela 31 

 Smysly 32 

 

 

 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/171-211
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Český jazyk Souhlásky  

www.skolakov.eu V cirkuse - učíme se tvrdé slabiky  

 Zvědavé berušky - pravopisná cvičení s tvrdými slabikami  

 Letecký den - pravopisná cvičení s měkkými slabikami  

 Křížovkové hádanky - tvrdé a měkké souhlásky v křížovkách  

 Procvičujeme - pravopisná cvičení s kontrolou, psaní y/i po 
tvrdých a měkkých souhláskách 

 

 Pod hladinou moře - souhrnné diktáty  

 Motýlí louka - hravé procvičování psaní y/i po tvrdých a 
měkkých souhláskách 

 

 Pravopisný trenažér - doplňování y/i do slovních spojení  

 Výlet na safari - psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách  

 Slabiky DY - DI, TY- TI, NY - NI - psaní y/i po tvrdých a 
měkkých souhláskách 

 

 Pravopisný trenažér - slabiky DY - DI, TY- TI, NY - NI - 
psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách 

 

gramar.in Doplň A Á  

 Doplň E É  

 Doplň I Í  

 Doplň U Ú Ů  

 Doplň I Í Y Ý  

 Doplň be bě  

 Doplň me mě  

 Doplň pe pě  

 Doplň ve vě  

 Párové souhlásky B a P  

 Párové souhlásky D a T  

 Párové souhlásky Ď a Ť  

 Párové souhlásky V a F  

 Párové souhlásky H a CH  

 Párové souhlásky Z a S  

 Párové souhlásky Ž a Š  

online cvičenia 05. Samohlásky a souhlásky  

Barevné úlohy z češtiny 
pro 2. ročník 

Psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhlaskách 28-31                                                                    

Čítanie   

rysava   

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/v-cirkuse/TSH1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktaty%C5%BD1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pod-hladinou-more/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/motyli-louka/PSAN%C3%8D%20Y-%C3%8D%20PO%20TVRD%C3%9DCH%20A%20M%C4%9AKK%C3%9DCH%20SOUHL%C3%81SK%C3%81CH.pps
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/dy-di-ty-ti-ny-ni/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer-dy-ty-ny-di-ti-ni/vyber.html
https://www.gramar.in/cs/#1
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717d2044786
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717d311e231
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717d4152634
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717d51b536f
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717d6343177
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717d73ec338
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717d836196f
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717d92a58e6
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717da3ce5fb
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717dc951c39
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717dd71cca8
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717de45bf0c
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717df5c77cb
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717e0574ee3
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717e148bc5c
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717e22bc2de
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky
https://www.martinus.sk/?uItem=667443
https://www.martinus.sk/?uItem=667443
http://rysava.websnadno.cz/
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Písanie   

 S  

 Š  

 L  

 D  

Matematika Sčítání a odčítání do 100  

skolakov Hodnotící testík - procvičování sčítání do 20  

 Hodnotící testík - procvičování odčítání do 20  

 Na rybách - sčítání desítek  

 Strašidelné počítání - odčítání desítek  

 Hbité ještěrky - sčítání desítek a jednotek  

 Veselé berušky - odčítání jednotek  

 Hodnotící testík - procvičování sčítání do 100  

 Hodnotící testík - procvičování odčítání do 100  

 Procvičovací karty 1 - dopočítávání do desítky  

 Početní trenažér - dopočítávání do desítky  

 Procvičovací karty 2 - odpočítávání od desítky  

 Početní trenažér - odpočítávání od celé desítky  

 Spojovačky - hravé procvičování sčítání do 100  

 Spojovačky - hravé procvičování odčítání do 100  

 Péťova dobrodružství - hravé procvičování sčítání a odčítání 
do 100 

 

 Zvířata austrálie 1 - PUZZLE hravé počítání do 100 (cvičení 
v programu PowerPoint) 

 

 Zvířata austrálie 2 - PUZZLE hravé počítání do 100 (cvičení 
v programu PowerPoint) 

 

 Hon na myši - počítání se závorkami (cvičení v programu 
PowerPoint) 

 

 Desítky kuliček - názorné sčítání desítek  

 Žonglování s míčky - rozklady čísla 100  

 Rozsypané korálky - rozklady čísla 100, tři sčítance  

 Vlakové nádraží - matematické řetízky  

 V pizzerii - sčítání jednotek  

 Počítáme úspory - sčítání desítek a jednotek  

 Sestavujeme příklady - trojice sčítanců  

 Deštivý den - sčítání do 100, příklady typu 62 + 2 = __, 62 + 
__ = 64 

 

 Kouzelnický vystoupení - odčítání do 100, příklady typu 67 - 
2 = __, 67 - __ = 65 

 

http://rysava.websnadno.cz/psani/ss1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/ssi1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/ll1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/dd1.htm
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/hodnotici-testik/scitani-do-20.php
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/hodnotici-testik/odcitani-do-20.php
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/na-rybach/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/strasidelne-pocitani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hbite-jesterky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vesele-berusky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/scitani-do-100.php
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/odcitani-do-100.php
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty1/priklad1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocetni-trenazer/dopocitavani-do-desitky/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty2/priklad1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocetni-trenazer/odpocitavani-od-desitky/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/spojovacky/1/po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1me1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/spojovacky/2/po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1me%202.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/petova-dobrodruzstvi/houby/houby1A.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/puzzle/Zvi%C5%99ata%20Austr%C3%A1lie%20(1).ppsx
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/puzzle/Zvi%C5%99ata%20Austr%C3%A1lie%20(2).ppsx
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocitani-se-zavorkami/HON%20NA%20MY%C5%A0I.pps
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/desitky-kulicek/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/zonglovani-s-micky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/rozsypane-koralky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vlakove-nadrazi/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/v-pizzerii/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocitame-uspory/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/sestavujeme-priklady/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/destivy-den/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/kouzelnicke-vystoupeni/priklady1.htm
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 Ptačí hnízda - dopočítávání do desítky  

 Roboti - procvičování sčítání do 100  

 Psí smečka - příklady typu 90 - 1, 80 - 4  

 Domečky - procvičování odčítání do 100  

 Mlsné včelky - počítání v tabulce, čísla o x větší, o x menší  

 Výlet v oblacích - procvičování sčítání a odčítání do 100  

 Indiánskou stezkou - matematické řetízky  

 Puzzle - život u vody 1 - počítání se závorkami  

 Puzzle - život u vody 2 - počítání se závorkami  

 Puzzle - život u vody 3 - počítání se závorkami  

 Puzzle - život u vody 4 - počítání se závorkami  

 Sčítání a odčítání do 100  

 Pohádková zima - puzzle - hravé procvičování sčítání a 
odčítání 

 

 Početní trenažér - sčítání s přechodem přes desítku  

 Početní trenažér - sčítání s přechodem přes desítku: 
příklady typu 38 + _ = 43 

 

 Hradní věže - příklady typu 32 + 20  

 Ufonci - příklady typu 28 + 40, 68 - 40  

 Puzzle - animované filmy 1 - sčítání dvojciferných čísel - typ 
28 + 40 

 

 Puzzle - animované filmy 2 - odčítání dvojciferných čísel - 
typ 68 - 40 

 

 Puzzle - animované filmy 3 - sčítání a odčítání dvojciferných 
čísel 

 

skolasnadhledem Numerace do 100  

  
Přetahování | Procvičuj 
Číselná osa do 100 
2. ročník | Matematika | Číselná řada do 100 

 

  
Křížovka | Procvičuj 
Číselná řada do 100 
2. ročník | Matematika | Číselná řada do 100 

 

  
Ano/Ne | Procvičuj 
Číselné řády do 100 
2. ročník | Matematika | Zaokrouhlování čísel do 100 

 

  
Přetahování | Procvičuj 
Domino – čísla do 100 
2. ročník | Matematika | Čtení a zápis čísel do 100 

 

  
Doplňování do textu | Procvičuj 
Doplňujeme řady čísel 

 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/ptaci-hnizda/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/roboti/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/psi-smecka/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/domecky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/mlsne-vcelky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vylet-v-oblacich/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/indianskou-stezkou/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/u-vody/puzzle1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/u-vody/puzzle2.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/u-vody/puzzle3.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/u-vody/puzzle4.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku-typ-2/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/hradni-veze/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/ufonci/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-1/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-2/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-3/pocitame.html
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik/1355-numerace-do-100
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3863
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3863
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3863
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3863
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3861
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3861
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3861
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3861
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3867
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3867
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3867
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3867
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3859
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3859
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3859
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3859
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3060
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3060
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3060
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2. ročník | Matematika | Číselná řada do 100 

  
Přetahování | Procvičuj 
Kostky 
2. ročník | Matematika | Čtení a zápis čísel do 100 

 

  
Pexeso | Procvičuj 
Najdi číslo do 100 dle popisu 
2. ročník | Matematika | Číselná řada do 100 

 

  
Pexeso | Procvičuj 
Popis a číslo 
2. ročník | Matematika | Čtení a zápis čísel do 100 

 

  
Přetahování | Procvičuj 
Porovnávání čísel do 100 
2. ročník | Matematika | Porovnávání čísel do 100 

 

  
Třídění | Procvičuj 
Porovnávání v oboru do sta 
2. ročník | Matematika | Porovnávání čísel do 100 

 

  
Křížovka | Procvičuj 
První kino 
2. ročník | Matematika | Číselná řada do 100 

 

  
Přetahování | Procvičuj 
Stovková tabulka 
2. ročník | Matematika | Číselná řada do 100 

 

  
Doplňování do textu | Procvičuj 
Zaokrouhlování 
2. ročník | Matematika | Zaokrouhlování čísel do 100 

 

  
Třídění | Procvičuj 
Zaokrouhlování na desítky i stovky 
2. ročník | Matematika | Zaokrouhlování čísel do 100 

 

 Počítaní s čísly do 100  

  
Přetahování | Procvičuj 
Domečky 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

  
Přetahování | Procvičuj 
Hadi 100 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

  
Přetahování | Procvičuj 
Odčítání do sta 1 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

  
Pexeso | Procvičuj 
Počítáme s penězi do 100 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

   

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3060
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3059
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3059
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3059
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3059
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3865
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3865
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3865
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3865
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3860
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3860
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3860
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3860
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3866
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3866
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3866
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3866
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3061
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3061
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3061
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3061
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3862
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3862
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3862
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3862
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3864
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3864
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3864
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3864
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3062
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3062
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3062
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3062
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3868
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3868
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3868
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3868
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik/1360-pocitani-s-cisly-do-100
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3869
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3869
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3869
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3869
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3870
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3870
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3870
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3870
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3063
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3063
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3063
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3063
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3065
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Přetahování | Procvičuj 
Sčítání 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

  
Třídění | Procvičuj 
Sčítání a odčítání desítek 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

  
Přetahování | Procvičuj 
Včelí úly 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

  
Přetahování | Procvičuj 
Odčítání do sta 2 
2. ročník | Matematika | Dvojciferná čísla 

 

  
Přetahování | Procvičuj 
Rovnost příkladů 
2. ročník | Matematika | Dvojciferná čísla 

 

  
Ano/Ne | Procvičuj 
Co má přednost? 
2. ročník | Matematika | Počítání se závorkami 

 

  
Pexeso | Procvičuj 
Závorky v příkladech do 100 
2. ročník | Matematika | Počítání se závorkami 

 

berneska Sčítání a odčítání 2. třída  

 Sčítání a odčítání do 20  

 Sčítání a odčítání do 30  

 Sčítání a odčítání do 50  

 Sčítání a odčítání do 100  

 Doplňování příkladů na sčítání a odčítání do 100  

 Sčítání a odčítání tří čísel do 100  

 PEXESO – Sčítání a odčítání do 100  

 STŘÍLEČKA – Sčítání a odčítání do 100  

 Čísla , číselná osa, sudá a lichá čísla 2. třída  

 Porovnávání čísel do 100  

 Porovnávání výsledku příkladu a čísla do 100  

 Doplňování čísel do řady do 100  

 Čísla na číselné ose do 100  

 Je číslo sudé nebo liché?  

 HRA - Uhodni číslo  

rysava Čísla do 100 - čtení, zápis, posloupnost  

 100 - jednotky a desítky, řady čísel  

 Sčítání desítek  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3065
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3065
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3065
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3064
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3064
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3064
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3064
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3871
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3871
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3871
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3871
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3066
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3066
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3066
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3066
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3067
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3067
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3067
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3067
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3874
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3874
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3874
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3874
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3875
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3875
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3875
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3875
https://www.berneska.cz/matematika-2-trida/
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-do-20-2-trida/
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-do-30/
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-do-50/
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-do-100/
https://www.berneska.cz/doplnovani-prikladu-do-100/
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-tri-cisel-do-100/
https://www.berneska.cz/pexeso-pocitani-do-100/
https://www.berneska.cz/strilecka-pocitani-do-100/
https://www.berneska.cz/porovnavani-cisel-do-100/
https://www.berneska.cz/porovnavani-vysledku-prikladu-a-cisla-do-100/
https://www.berneska.cz/doplnovani-cisel-do-rady-do-100-2-trida/
https://www.berneska.cz/cisla-na-ciselne-ose-do-100/
https://www.berneska.cz/je-cislo-sude-nebo-liche/
https://www.berneska.cz/hra-uhodni-cislo/
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/100_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/do100_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/desitky_plus1.htm
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 Odčítání desítek  

 Písemné sčítání a odčítání desítek  

 Sčítání do 100 bez přech. (typ 30+6)  

 Odčítání do 100 bez přechodu (typ 48-8)  

 Lichá a sudá čísla  

 Sčítání do 100 bez přech. (typ 32+7)  

 Odčítání do 100 bez přechodu (typ 39-7)  

 6. matematické LUŠTĚNKY  

 Písemné počítání do 100 bez přechodu  

 4. matematické PĚTIMINUTOVKY  

 Sčítání dvojciferných do 100 (typ 40+32)  

 Odčítání dvojcifer.č.  (typ 76-30, 82-42)  

 Písemné sčítání a odčítání dvojcifer.č.  

 Slovní úlohy - jejich zápis a řešení  

 Příklady se závorkou  

 5.matematické PĚTIMINUTOVKY  

 Sčítání s přechod. přes desítku do 100  

 Odčítání s přech. přes desítku do 100  

 Písemné sčítání do 100 s přechodem  

 7. matematické LUŠTĚNKY  

 Písemné odčítání do 100 s přechodem  

 Menšenec a menšitel  

 Počítání se závorkou  

 O kolik je číslo menší nebo větší  

 Slovní úlohy do 100 s přechodem  

 6.  matematické PĚTIMINUTOVKY  

online cvičenia 01. Počítání do 20 s přechodem 10  

 02. Počítání do 100  

 03. Počítání do 100 po desítkách  

 04. Počítání do 100 - level 1  

 05. Počítání do 100 - level 2  

 06. Počítání do 100 - level 3  

 07. Počítání do 100 - level 4  

 08. Počítání do 100 - level 5  

 09. Počítání do 100 - MIX  

Barevné příklady 2 Sčítaní a odčítání s prechodem přes desítku  

Hravý početník 2-1. díl Sčítaní a odčítání s prechodem přes desítku  

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/desitky_minus1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/pis_scit_desitek.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/plusdo100_beza1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/minusdo100_beza1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/suda_licha1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/plusdo100_bezb1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/minusdo100_bezb1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6malustenky_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/pis_pocdo100bez1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/4mapetimin1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez4.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/pis_poc100dvojcif1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/ulohy_do100bez1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/zavorky1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/5mapetimin1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/plusdo100_prech1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/minusdo100_prech1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/pis_scitdo100_prech1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/7malustenky_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/pis_odcitdo100_prech1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/mensenec_mensitel.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/zavorky3.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/o_kolik1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/ulohy_do100sprech1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6mapetimin1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+20+s+p%C5%99echodem+10
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=03.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+po+des%C3%ADtk%C3%A1ch
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=04.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+1
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+2
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=06.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+3
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=07.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+4
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=08.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+5
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=09.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+MIX
https://www.martinus.sk/?uItem=278367
https://www.martinus.sk/?uItem=667461
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Geometrie 
 

 

online cvičenia 21. Geometrie  

skolasnadhledem Geometrie v prostoru  

 
 
Pexeso | Procvičuj 
Geometrická tělesa 
2. ročník | Matematika | Geometrická tělesa 

 

 
 
Přetahování | Procvičuj 
Tvary a tělesa 
2. ročník | Matematika | Geometrická tělesa 

 

 
 
Třídění | Procvičuj 
Tvary nebo tělesa 
2. ročník | Matematika | Geometrická tělesa 

 

berneska   

rysava   

Prvouka Lidské tělo  

 Části tela  

skolasnadhledem 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Dýchání 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

 

 
 
Přetahování | Procvičuj 
Kostra 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

 

 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Nervy 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

 

 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Srdce 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

 

 
 
Třídění | Procvičuj 
Svaly 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

 

 
 
Přetahování | Procvičuj 
Trávení 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

 

rysava ZDRAVÍ - Naše tělo  

 Části těla (1.roč)  

skolakov ČLOVĚK  

 Stavba těla člověka  

 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=21.+Geometrie
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik/1925-geometrie-v-prostoru
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3891
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3891
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3891
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3891
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3890
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3890
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3890
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3890
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3892
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3892
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3892
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3892
https://www.berneska.cz/matematika-2-trida/
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3047
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3047
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3047
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3047
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3048
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3048
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3048
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3048
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3046
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3046
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3046
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3046
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3050
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3050
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3050
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3050
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3049
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3049
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3049
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3049
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/nase_telo1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo1.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/clovek
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/clovek/stavba-tela/cviceni.htm

