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ROZVRH 
 

Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 21.2. - 25.2. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Český jazyk   

Učebnice Souhlásky-mäkké 56-57 

 Psaní i/í po měkkých souhláskách. Cílem je výčet a pamětné 
ovládnutí měkkých souhlásek a psaní i/í po ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň 

 

Pracovní sešit-2 Str. 5-Rozlišování skupin di, ti, ni-dy, ty, ny. Správné odůvodnění: 
Ve slově TICHO slyšíme měkkou souhlásku Ť, proto píšeme po T 
měkké I. 

5 

 Str. 6-Psaní i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých 
souhláskách 

6 

 Str. 7-opakování 7 

 Pracovní listy  

Barevná čeština   

Čítanka   V pátek si děti budou nosit vlastní knížku. Kdo nemá, může si půjčit 
z naší knihovničky. Zavedli sme čtenářskou dílnu. 

 

Písanka-2  4-5 

Matematika Násobení dvou  

Učebnice-2 Str. 4-žáci si osvojí násobky čísla 2 4 

 Str. 5-žáci násobí zpaměti dvěma, řeší slovní úlohy na násobení 
dvěma 

5 

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

 

 Slovní úlohy  

 Matematické hry    

Geometrie Str. 50-žáci porovnávají délku úseček pomocí proužku papíru, měří 
délky úseček pravítkem. 

50 

Prvouka Lidé a společnost  

Učebnice Povolání dospělých 36 

 Zájmy a koníčky 37 

Pracovní sešit Lidé a společnost  

 Str. 38-žáci si prohlubují své poznatky o různých povoláních 38 

 Str. 39-žáci si uvědomují rozdíl mezi povoláním a zájmy, nutnost 
odpočinku po práci 

39 

 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/212-252
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ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

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   

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
https://www.martinus.sk/?uItem=667443
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Predmet Online Strana 

rysava   

Písanie   

   

Matematika   

skolakov Násobení a dělení 2  

 Učíme se násobky čísla 2 - přiřazování  

 Učíme se násobky čísla 2 - vyhledávání  

 Na třešních - řazení násobků 2  

 Z květu na květ - hravé procvičování příkladů  

 Násobení a dělení 2 - procvičovací karty (cvičení v programu 
PowerPoint) 

 

 Pexeso - násobení 2 (12 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Pexeso - násobení 2 (18 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Pexeso - dělení 2 (12 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Pexeso - dělení 2 (18 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Početní trenažér násobení - procvičování početních spojů násobení  

 Početní trenažér násobení - příklady typu __ . 2 = 8, 4 . __ = 8  

 Početní trenažér dělení - procvičování početních spojů dělení  

 Početní trenažér dělení - příklady typu __ : 2 = 8, 10 : __ = 5  

 Početní trenažér násobení a dělení - procvičování početních spojů  

 Násobíme dvěma názorně - sestavování příkladů podle obrázku  

 Násobíme dvěma názorně - sestavování příkladů podle obrázku  

 Najdi vetřelce - vyhledávání čísel, které nepatří mezi násobky čísla 
2 

 

skolasnadhledem Malá násobilka do 5  

  
Třídění | Procvičuj 

Šneci 
2. ročník | Matematika | Násobení 

 

  
Přetahování | Procvičuj 

Stromy – násobky 
2. ročník | Matematika | Násobení 

 

  
Pexeso | Procvičuj 

Násobilkové pexeso do 5 
2. ročník | Matematika | Násobení 

 

  
Třídění | Procvičuj 

 

http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/prirazovani2.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/vyhledavaninasobku2.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/na-tresnich/nasob2.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/z-kvetu-na-kvet/nasobeni2priklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/trenujeme/n%C3%A1soben%C3%AD%20a%20d%C4%9Blen%C3%AD%202.pps
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-nasobeni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-nasobeni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-deleni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-deleni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/deleni-typ2/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/2/nazorna-nasobilka-2/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/najdi-vetrelce/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/1169-mala-nasobilka-do-5
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2694
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2694
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2694
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2694
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2695
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2695
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2695
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2695
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3876
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3876
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3876
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3876
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3070
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3070
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Predmet Online Strana 

Dělení2. ročník | Matematika | Dělení 

  
Třídění | Procvičuj 

Dělení dvěma 
2. ročník | Matematika | Dělení 

 

  
Ano/Ne | Procvičuj 

Dělení předmětů 
2. ročník | Matematika | Dělení 

 

  
Pexeso | Procvičuj 

Dělící pexeso do 5 
2. ročník | Matematika | Dělení 

 

  
Doplňování do textu | Procvičuj 

Kapesné 
2. ročník | Matematika | Dělení 

 

  
Třídění | Procvičuj 

Příklady na násobení a dělení 0, 1, 2, 3 a 4 
2. ročník | Matematika | Dělení 

 

  
Přetahování | Procvičuj 

Věci kolem nás – slovní úlohy 
2. ročník | Matematika | Slovní úlohy 

 

  
Doplňování do textu | Procvičuj 

Slovní úloha 
2. ročník | Matematika | Slovní úlohy 

 

  
Třídění | Procvičuj 

Hrací kostky 
2. ročník | Matematika | Násobení a dělení 

 

matika.in Malá násobilka  

berneska Procvičování malé násobilky - jednotlivá čísla  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 Násobení a dělení do 20  

 Násobení a dělení do 50  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3070
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3069
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3069
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3069
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3069
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3068
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3068
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3068
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3068
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3877
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3877
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3877
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3877
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3893
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3893
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3893
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3893
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3071
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3071
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3071
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3071
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3884
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3884
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3884
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3884
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3072
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3072
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3072
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3072
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3878
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3878
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3878
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3878
https://www.matika.in/cs/#2
https://www.matika.in/cs/_test.php?subcategory=nasobenie_2
https://www.berneska.cz/matematika-2-trida/
https://www.berneska.cz/procvicovani-male-nasobilky-nasobky-2/
https://www.berneska.cz/procvicovani-male-nasobilky-nasobky-3/
https://www.berneska.cz/procvicovani-male-nasobilky-nasobky-4/
https://www.berneska.cz/procvicovani-male-nasobilky-nasobky-5/
https://www.berneska.cz/procvicovani-male-nasobilky-nasobky-6/
https://www.berneska.cz/procvicovani-male-nasobilky-nasobky-7/
https://www.berneska.cz/procvicovani-male-nasobilky-nasobky-8/
https://www.berneska.cz/procvicovani-male-nasobilky-nasobky-9/
https://www.berneska.cz/procvicovani-male-nasobilky-nasobky-10/
https://www.berneska.cz/nasobeni-a-deleni-do-20/
https://www.berneska.cz/nasobeni-a-deleni-do-50/
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Predmet Online Strana 

 Násobení a dělení do 100  

 Násobení a dělení do 100 – jen těžké příklady  

 Doplňování příkladů na násobení a dělení do 100  

 PEXESO – Násobení a dělení do 100  

 STŘÍLEČKA – Násobení a dělení do 100  

rysava Příprava na násobení  

 NÁSOBENÍ 2  

 Příprava na dělení  

 DĚLENÍ 2  

 NÁSOBENÍ 3  

 DĚLENÍ 3  

 8. matematické LUŠTĚNKY  

 NÁSOBENÍ 4  

 DĚLENÍ 4  

 NÁSOBENÍ 5  

 DĚLENÍ 5  

online cvičenia 10. Násobení a dělení 1  

 11. Násobení a dělení 2  

 12. Násobení a dělení 1-2  

 13. Násobení a dělení 3  

 14. Násobení a dělení 1-3  

 15. Násobení a dělení 4  

 16. Násobení a dělení 1-4  

 17. Násobení a dělení 5  

 18. Násobení a dělení 1-5  

 19. Násobení a dělení 10  

 20. Násobení a dělení 1-5,10  

Matematika hrou 
 
Procvičování násobilky 10 

 

  
Procvičování dělení 10 

 

  
Procvičování násobilky 2 

 

  
Procvičování dělení 2 

 

  
Procvičování násobilky 3 

 

  
Procvičování dělení 3 

 

  
Procvičování násobilky 4 

 

https://www.berneska.cz/nasobeni-a-deleni-do-100/
https://www.berneska.cz/nasobeni-a-deleni-do-100-jen-tezke-priklady/
https://www.berneska.cz/doplnovani-prikladu-na-nasobeni-a-deleni-do-100/
https://www.berneska.cz/pexeso-nasobeni-a-deleni-do-100/
https://www.berneska.cz/strilecka-pocitani-do-100/
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasobeni1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob2_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/deleni1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele2_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob3_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele3_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/8malustenky_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob4_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele4_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob5_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele5_1.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=10.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=11.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+2
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=12.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-2
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=13.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+3
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=14.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-3
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=15.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+4
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-4
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=17.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+5
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=18.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-5
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=19.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+10
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=20.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-5%2C10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/nasobeni-10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/nasobeni-10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/nasobeni-2
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/nasobeni-2
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-2
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-2
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-3
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-3
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-3
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-3
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-4
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-4
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Procvičování dělení 4 

 

  
Procvičování násobilky 5 

 

  
Procvičování dělení 5 

 

  
Procvičování dělení 6 

 

  
Procvičování dělení 7 

 

  
Procvičování dělení 8 

 

  
Procvičování dělení 9 

 

  
Doplň do příkladu činitele do 10 

 

  
Doplň do příkladu dělence do 10 

 

  
Doplň do příkladu dělitele do 10 

 

Barevné příklady 
2 

Násobení a delení  

Hravý početník 2-
1. díl 

Násobení a delení  

Geometrie 
 

 

skolasnadhledem Geometrie v rovině  

 
 
Přetahování | Procvičuj 

Čím budeš měřit 
2. ročník | Matematika | Druhy měřidel 

 

 
 
Přetahování | Procvičuj 

Bubliny 
2. ročník | Matematika | Převody jednotek délky 

 

 
 
Pexeso | Procvičuj 

Metr 
2. ročník | Matematika | Převody jednotek délky 

 

  
Třídění | Procvičuj 

Provaz nebo provázek 
2. ročník | Matematika | Převody jednotek délky 

 

  
Pexeso | Procvičuj 

Geometrické tvary 
2. ročník | Matematika | Geometrické tvary 

 

  
Pexeso | Procvičuj 

Geometrie v rovině 
2. ročník | Matematika | Geometrické tvary 

 

   

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-4
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-4
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/nasobeni-5
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/nasobeni-5
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-5
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-5
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-6
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-6
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-7
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-7
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-8
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-8
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-9
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-9
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/dopln-cinitele-do-10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/dopln-cinitele-do-10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/dopln-delence-do-10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/dopln-delence-do-10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/dopln-delitele-do-10
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/dopln-delitele-do-10
https://www.martinus.sk/?uItem=278367
https://www.martinus.sk/?uItem=278367
https://www.martinus.sk/?uItem=667461
https://www.martinus.sk/?uItem=667461
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik/1171-geometrie-v-rovine
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3889
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3889
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3889
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3889
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3887
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3887
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3887
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3887
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3886
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3886
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3886
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3886
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3888
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3888
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3888
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3888
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3885
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3885
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3885
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3885
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2696
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2696
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2696
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2696
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3073
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Třídění | Procvičuj 

Přímá, lomená, křivá čára 
2. ročník | Matematika | Přímá čára a lomená čára 

berneska   

rysava Geometrie: ÚSEČKA  

 Geometrie: DÉLKA ÚSEČKY  

 Geometrie: Měříme na milimetry  

online cvičenia 21. Geometrie  

Prvouka Lidé a společnost  

skolasnadhledem Povolání dospělých  

 
 
Křížovka | Procvičuj 
Druhy zaměstnání 
Povolání 

 

 
 
PDF | Zapoj rodiče 
Povolání 
2. ročník | Prvouka | Povolání 

 

 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Proč lidé pracují? 
2. ročník | Prvouka | Povolání 

 

rysava Práce dospělých - povolání  

skolakov   

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3073
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3073
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3073
https://www.berneska.cz/matematika-2-trida/
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/usecka1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/usecka3.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/milimetr.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=21.+Geometrie
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4436
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4436
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4436
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4436
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3224
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3224
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3224
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3224
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4435
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4435
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4435
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4435
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/povolani1.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida

