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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

 Dátum Kde 

 30.5. - 3.6. 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, slovesa, předložky  

 Str. 40, 41 - Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen je 
pravopisně složité a je mu věnován široký prostor ve vyšších 
ročnících. Ve 2. ročníku je do učiva zařazeno psaní velkých písmen 
ve vlastních jménech a místních názvech. 

40, 41 

 Str. 44 - adresa 44 

 Pracovní listy  

Barevná čeština   

Čítanka     

Písanka-2 Str. 29, 30 29, 30 

Matematika   

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

 Násobení, dělení sedmi - rozšiřující učivo 29, 30, 31 

 Řešení slovních úloh  

 Pracovní listy  

Geometrie Str. 55 - žáci se orientují ve čtvercové síti, zakreslují do čtvercové 
sítě obrázky podle osové souměrnosti, pracují s pojmy vpravo, 
vlevo, nahoru, dolů. 

55 

Prvouka Rok, Léto  

Učebnice Měříme čas 64 

 Přišlo léto 66 

Pracovní sešit str. 70 - Měříme čas - čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá (opakování učiva). 
Domácí úkol str. 70/3, 4 

70 

 str. 73 - Přišlo léto. Žáci pozorují změny v letní přírodě. Všímají si 
typického letního počasí a činnosti lidí. Dokážou vyjádřit 
pozorované skutečnosti slovem i kresbou. 

73 

 

 

 

 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/305-36-informace-k-%C5%A1vp-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 7  

skolakov Učíme se násobky čísla 7 - přiřazování  

 Učíme se násobky čísla 7 - vyhledávání  

 Pejsku, do boudy! - hravé procvičování násobení 7  

 Rozdělování kostiček - hravé procvičování dělení 7  

 Násobení a dělení 7 - procvičovací karty (prezentace v 
programu PowerPoint) 

 

 Pexeso - násobení 7 (12 karet) - hravé procvičování příkladů 
na násobení 

 

 Pexeso - násobení 7 (18 karet) - hravé procvičování příkladů 
na násobení 

 

 Pexeso - dělení 7 (12 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Pexeso - dělení 7 (18 karet) - hravé procvičování příkladů na 
násobení 

 

 Početní trenažér násobení - procvičování početních spojů  

 Početní trenažér násobení - příklady typu __ . 7 = 56, 8 . __ = 
56 

 

 Početní trenažér dělení - procvičování početních spojů  

 Početní trenažér dělení - příklady typu __ : 7 = 9, 63 : __ = 9  

 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/7/nasobky/prirazovani7.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nasobky/vyhledavaninasobku7.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/nasobeni7priklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/deleni7priklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/trenujeme/N%C3%81SOBEN%C3%8D%20A%20D%C4%9ALEN%C3%8D%207%20-%20S%20PINOCCHIEM.pps
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-nasobeni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-nasobeni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-deleni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-deleni/hra2.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/deleni-typ2/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html
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spojů 

 Násobíme sedmi názorně - sestavování příkladů podle 
obrázku 

 

 Najdi vetřelce - vyhledávání čísel, které nepatří mezi násobky 
čísla 7 

 

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/7/nazorna-nasobilka-7/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/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 Rok  

 Měříme čas  

skolasnadhledem 
 
Přetahování | Procvičuj 
Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá 

 

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/3043
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3043
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3043
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2. ročník | Prvouka | Určování času, hodiny 

 
 
Přetahování | Procvičuj 
Určování času – minuty 
2. ročník | Prvouka | Určování času, hodiny 

 

 Druhy hodín  

 Koľko je hodín?  

 Určujeme čas  

rysava CELÉ HODINY  

skolakov Poznáváme hodiny  

 Přišlo léto  

skolasnadhledem 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Léto – změny v přírodě 

2. ročník | Prvouka | Roční období 

 

rysava Přišlo léto  

 LÉTO - měsíce a počasí  

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3043
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3044
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3044
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3044
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3044
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1048
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1229
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4460
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4460
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4460
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4460
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto1.htm

