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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Deň Dátum Kde 

  29.9. - 1.10. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

Český jazyk    

Učebnice  O větách  (učebnice str. 14, 15, 16) 14, 15, 16 

  Cílem učiva o větách je zjednodušená, neformální 
charakteristika věty. Žáci rozeznávají větu podle 
počátečního velkého písmene a interpunkčního znaménka 
na konci věty, při poslechu rozeznají konec věty podle 
klesající melodie a podle pauzy mezi větami. 

 

Pracovní sešit    

Písanka  str. 6-psaní psacího i a u + slova 6 

Matematika    

Učebnice  str. 8-Počítání v oboru čísel do 100 (nové učivo) 8 

  Žáci čtou a zapisují přirozená čísla v oboru 0-100  

  Žáci doplňují číselné řady v oboru 0-100  

Geometrie    

Učebnice  str. 43 43 

  Žáci rozeznají, pojmenují a popíší základní rovinné útvary-
bod 

 

Prvouka  Cestujeme  

Pracovní sešit  Žáci se seznamují s dopravními prostředky a zásadami 
správného chování v MHD. Používají důležitá telefonní 
čísla. 
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https://www.zschmelnice.cz/content/299-110
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ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Český jazyk O větách  

www.skolakov.eu Věta-slova-slabika  

 
U včeliček - určování počtu slov ve větě 

 

 
Věta, počet slov ve větě - počet slov ve větě, luštění 
obrázkových vět, skrývačky ve větách 

 

 
Věta oznamovací - popletené věty, určování druhů vět s 
tajenkou, tvoření vět 

 

 
Věta tázací - popletené věty, určování druhů vět s tajenkou, 
tvoření vět 

 

 
Věta rozkazovací - popletené věty, určování druhů vět s 
tajenkou, tvoření vět 

 

 
Věta přací - popletené věty, určování druhů vět s tajenkou, 
tvoření vět 

 

 
Příhody medvídka PÚ - určování druhů vět 

 

 
Věta se skládá ze slov - řazení slov ve větě podle posloupnosti 

 

 
Z pohádky do pohádky - řazení vět podle posloupnosti 

 

 
Týna a její týden - hranice slov ve větě 

 

 
Ať je to tak nebo tak - hranice slov ve větě 

 

 
Slabikohraní - určování počtu slabik ve slově 

 

 
Počet slabik ve slově - pojmenování obrázků, přesmyčky, 
obrázkové rébusy 

 

 
Vyťukávaná - grafický záznam délky slabiky ve slově 

 

gramar.in Doplň znaménko  

 
malé nebo VELKÉ písmeno 

 

online cvičenia 02. Věty  

Písanie   

 i  

 u  

Matematika Počítání v oboru čísel do 100  

skolakov Číselná řada 0 - 100  

 Stovková tabulka - doplňování chybějících čísel  

 Pirátský poklad - určování počtu prvků  

 Závody lodiček - porovnávání čísel  

 Halloweenská párty - uspořádání čísel podle posloupnosti  

 Barevné karty - uspořádání čísel podle posloupnosti  

 Ledové kry - doplňování chybějících čísel  

 Barevné počítadlo - počítání po desítkách  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/u-vcelicek/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-se-sklada-ze-slov/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/z-pohadky-do-pohadky/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/tyna-a-jeji-tyden/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/hranice-slov-ve-vete/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/slabikohrani/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/delka-slabiky/pocet-slabik-ve-slove/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/delka-slabiky/graficky-zaznam-slova/cviceni1.htm
https://www.gramar.in/cs/#1
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717c4d1e08b
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61717c5e1f3dd
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=02.+V%C4%9Bty
http://rysava.websnadno.cz/psani/i1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/u1.htm
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/stovkova-tabulka/tabulka1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/piratsky-poklad/pocet1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/porovnavani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/halloweenska-party/rada1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/barevne-karty/razeni.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/ledove-kry/tabulka.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/stovkove-pocitadlo/pocitame.html
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Predmet Online Strana 

 Mezi knihami - počítání po desítkách, pozice desítek  

 Počítání oveček - počítání po desítkách, chybějící číslo v 
řadě 

 

 Počítáme kuličky - názorné zobrazení čísel  

 Podzimní den - číselná řada, posloupnost čísel  

 Souboj vlka a zajíce - porovnávání čísel 0 - 50  

 Souboj Toma a Jerryho - porovnávání čísel 0 - 100  

 Souboj dinosaurů - hravé procvičování porovnávání čísel 
(cvičení v programu PowerPoint) 

 

 Mince - určování počtu desítek a jednotek názorně  

 Vánoční rolničky - rozklady 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 
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 

 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/v-knihovne/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/pocitani-ovecek/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/pocitadlo-jednotek/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/podzimni-den/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/porovnavani-cisel-do-50/porovnavame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/porovnavani-cisel-do-100/porovnavame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/souboj-dinosauru/SOUBOJ%20DINOSAUR%C5%AE.pps
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/mince/prirazovani.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/vanocni-rolnicky/priklady1.htm
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
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
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Predmet Online Strana 

 
 
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 

 

berneska 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  

Geometrie Bod  

skolasnadhledem 
 
Pexeso | Procvičuj 

Geometrické tvary 
2. ročník | Matematika | Geometrické tvary 

 

 
 
Pexeso | Procvičuj 

Geometrie v rovině 
2. ročník | Matematika | Geometrické tvary 

 

berneska Základní geometrické útvary rovinné – 2. třída  

rysava Geometrie: ČÁRY a BODY  

Prvouka Cestujeme  

skolasnadhledem 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Dopravní prostředky 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

 

  
Ano/Ne | Procvičuj 

 

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.berneska.cz/matematika-2-trida/
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://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik
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.berneska.cz/matematika-2-trida/
https://www.berneska.cz/zakladni-geometricke-utvary-rovinne-2-trida/
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/cary_body1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3039
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3039
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3039
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3039
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3038
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3038
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Predmet Online Strana 

Chování v MHD 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

  
Třídění | Procvičuj 
Důležitá telefonní čísla 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3038
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3038
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3040

