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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

 Dátum Kde 

 16.5. - 20.5. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Český jazyk 
 

 

Učebnice   

Pracovní sešit-2 Hra s češtinou (hra, při které se děti pobaví a zároveň si zopakuji, 
co už se naučili) 

 

 Didaktické hry na podstatná jména a slovesa  

 Str. 34 - Předložky - čteme je dohromady se slovem, před kterým 
leží, ale píšeme je vždy zvlášť. 

34 

 Str. 35 - Spojky - slova, která spojují slova nebo věty 35 

 Pracovní listy  

Barevná čeština   

Čítanka     

Písanka-2 Str. 19, 27 19, 27 

Matematika   

Učebnice-2 Didaktické hry - násobení, dělení 2, 3, 4, 5  

 Násobení, dělení šesti - rozšiřující učivo  

 Řešení slovních úloh  

 Pracovní listy  

 Matematické hry    

 Práce na interaktivní tabuli  

Geometrie Str. 54 - žáci se orientují ve čtvercové síti, zakreslují do čtvercové 
sítě geometrické obrazce - čtverec, obdélník. 

54 

Prvouka   

Učebnice Roční období 59 

 Kalendář 60 

Pracovní sešit Str. 65 - Roční období - charakteristika jednotlivých ročních období 65 

 Str. 66 - Kalendář - žáci si osvojují pojmy: kalendářní rok, školní 
rok, jmeniny, státní svátek 

66 

 

 

 

 

 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/165-205-0
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ONLINE 
 

Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 
 

Predmet Online Strana 

Český jazyk   

www.skolakov.eu Slovní druhy  

 PODSTATNÁ JMÉNA - třídění podstatných jmen  

 SLOVNÍ DRUHY V OBLACÍCH - procvičování určování 
slovních druhů 

 

gramar.in Slovní druhy  

 Najdi podstatná jména  

 Najdi slovesa  

 Najdi předložky  

 Najdi spojky  

online cvičenia 03. Slovní druhy  

Barevné úlohy z češtiny 
pro 2. ročník 

Slovní druhy 51-55 

Čítanie   

rysava   

Písanie   

Matematika Násobení a dělení 6  

skolakov Učíme se násobky čísla 6 - přiřazování  

 Učíme se násobky čísla 6 - vyhledávání  

 Chytrý papoušek - hravé procvičování násobení 6  

 Rozdělování oříšků - hravé procvičování dělení 6  

 Násobení a dělení 6 - procvičovací karty (cvičení v programu 
PowerPoint) 

 

 Pexeso - násobení 6 (12 karet) - hravé procvičování příkladů 
na násobení 

 

 Pexeso - násobení 6 (18 karet) - hravé procvičování příkladů 
na násobení 

 

 Pexeso - dělení 6 (12 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Pexeso - dělení 6 (18 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Početní trenažér násobení - procvičování početních spojů  

 Početní trenažér násobení - příklady typu __ . 6 = 54, 9 . __ = 
54 

 

 Početní trenažér dělení - procvičování početních spojů  

 Početní trenažér dělení - příklady typu __ : 6 = 4, 24 : __ = 4  

 Početní trenažér násobení a dělení - procvičování početních  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
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=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
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/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/nasobky/prirazovani6.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/nasobky/vyhledavaninasobku6.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/papousek/nasobeni6priklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/papousek/deleni6priklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/trenujeme/N%C3%81SOBEN%C3%8D%20A%20D%C4%9ALEN%C3%8D%206%20-%20S%20MY%C5%A0KOU%20MINNIE.pps
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pexeso-nasobeni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pexeso-nasobeni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pexeso-deleni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pexeso-deleni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/deleni-typ2/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html
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spojů 

 Násobíme šesti názorně - sestavování příkladů podle 
obrázku 

 

 Najdi vetřelce - vyhledávání čísel, které nepatří mezi násobky 
čísla 6 

 

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 
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 

 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/nazorna-nasobilka-6/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/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
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
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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  

 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  

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/
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
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 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 

 

  
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   

berneska   

rysava   

online cvičenia   

Prvouka Roční období  

skolasnadhledem Ročné obdobie  

 Ročné obdobia-oblečenie  

 Sviatky v roku  

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
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=667461
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik
https://www.berneska.cz/matematika-2-trida/
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1231
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1509
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1508
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rysava Rok - měsíc po měsíci  

 ROK - roční období a měsíce  

skolakov   

 Kalendář  

skolasnadhledem 
 
Třídění | Procvičuj 
Významné dny 

2. ročník | Prvouka | Kalendář 

 

rysava   

skolakov   

 

https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rok1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok1.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3042
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3042
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3042
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3042
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida

