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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

 Dátum Kde 

 2.5. - 6.5. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Český jazyk   

Učebnice   

Pracovní sešit-2 Slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ , BĚ, PĚ, VĚ, MĚ-opakování  

 Str. 28 - čtení + vypravování 28 

 Str. 29, 30 - opakování 29, 30 

 Str. 31 - Úvod do slovních druhů.  31 

 Žáci poznávají, že všechna slova se dají roztřídit do deseti slovních 
druhů. Jejich názvy si osvojují v daném pořadí. Pro řazení slov ke 
slovním druhům potřebují žáci 2. ročníku jasná pravidla. Z toho 
důvodu určujeme slovní druhy na základě věcného významu. 

 

 Žáci se seznamují pouze s omezeným repertoárem vybraných 
příkladů. S jednotlivými slovními druhy se seznamují postupně. 
Důraz je kladen zejména na podstatná jména a slovesa. 

 

 Pracovní listy  

 Didaktické hry  

Barevná čeština   

Čítanka     

Písanka-2 Str. 24, 25 24, 25 

   

Matematika  22, 23 

Učebnice-2 Násobení, dělení 2, 3, 4, 5  

 Pracovní listy  

 Matematické hry    

Geometrie Vzájemná poloha dvou přímek 52 

Prvouka Jaro  

Učebnice Savci a ptáci 56 

Pracovní sešit Str. 60 - savci - žáci popíší části těla savců (hlava, trup, krk, ocas, 
přední končetiny, zadní končetiny), znají společné znaky savců 
(Rodí živá mláďata. Mláďata sají mateřské mléko. Mají srst. 
Dýchají plícemi. Jsou teplokrevní. Mají čtyři končetiny). 

60 

 Str. 61 - ptáci - žáci popíší vnější části těla ptáků (hlava, zobák, 
trup, křídlo, ocas, nohy), znají společné znaky (Mláďata se líhnou 
z vajec. Mají zobák, křídla a 2 nohy. Tělo je pokryté peřím. Jsou 
teplokrevní). 

61 

 Hry, práce na interaktivní tabuli  

https://www.zschmelnice.cz/content/25-65
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ONLINE 
 

Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 
 

Predmet Online Strana 

Český jazyk   

www.skolakov.eu Písmeno Ě  

 Malé sovičky - skupiny de - dě, te - tě, ne - ně  

 Známkované diktáty - slova se skupinami dě, tě, ně  

 Známkované diktáty - věty - doplňování skupin dě, tě, ně do vět  

 Motýlí hemžení - skupiny be - be, pe - pě, ve - vě, me - vě  

 Známkované diktáty - doplňování skupin bě, pě, vě, mě  

 Známkované diktáty - věty - doplňování skupin bě, pě, vě, mě do 
vět 

 

 Slovní druhy  

 PODSTATNÁ JMÉNA - třídění podstatných jmen  

 SLOVNÍ DRUHY V OBLACÍCH - procvičování určování slovních 
druhů 

 

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  

 Slovní druhy  

 Najdi podstatná jména  

 Najdi slovesa  

 Najdi předložky  

 Najdi spojky  

online cvičenia 03. Slovní druhy  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
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-vety/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/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.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
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717e32aa120
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717e40ed618
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717e4e4ded1
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717e5b1b43b
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=03.+Slovn%C3%AD+druhy
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Barevné úlohy 
z češtiny pro 2. 
ročník 

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě 43-50 

 Slovní druhy 51-55 

Čítanie   

rysava   

Písanie   

Matematika   

skolakov Násobení a dělení 5  

 Učíme se násobky čísla 5 - přiřazování  

 Učíme se násobky čísla 5 - vyhledávání  

 Kočičí hraní - hravé procvičování příkladů  

 Násobení a dělení 5 - procvičovací karty (cvičení v programu 
PowerPoint) 

 

 Pexeso - násobení 5 (12 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Pexeso - násobení 5 (18 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Pexeso - dělení 5 (12 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Pexeso - dělení 5 (18 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Početní trenažér násobení - procvičování početních spojů  

 Početní trenažér násobení - příklady typu __ 5 = 35, 7 . __ = 35  

 Početní trenažér dělení - procvičování početních spojů  

 Početní trenažér dělení - příklady typu __ : 5 = 6, 30 : __ = 6  

 Početní trenažér násobení a dělení - procvičování početních spojů  

 Násobení pěti názorně - sestavování příkladů podle obrázku  

 Najdi vetřelce - vyhledávání čísel, které nepatří mezi násobky čísla 
5 

 

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 

 

https://www.martinus.sk/?uItem=667443
https://www.martinus.sk/?uItem=667443
https://www.martinus.sk/?uItem=667443
http://rysava.websnadno.cz/
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nasobky/prirazovani5.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nasobky/vyhledavaninasobku5.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/kocici-hrani/nasobeni5priklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/trenujeme/N%C3%81SOBEN%C3%8D%20A%20D%C4%9ALEN%C3%8D%205%20-%20S%20TOMEM%20A%20JERRYM.pps
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pexeso-nasobeni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pexeso-nasobeni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pexeso-deleni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pexeso-deleni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/deleni-typ2/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nazorna-nasobilka-5/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/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
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Třídění | Procvičuj 

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  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3070
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3070
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/
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 Násobení a dělení do 50  

 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 

 

   

https://www.berneska.cz/nasobeni-a-deleni-do-50/
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
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