
Plán učiva 
2. B 

1. 6. - 5. 6. 2020 

Český jazyk Slovní druhy - procvičování 

/podstatná jména, slovesa, předložky/ 

Psaní velkých písmen - vlastní jména 

Uč. s. 84-85 

PS s. 30 

Písanka s. 32-33 

Čítanka s. 102-103, četba vlastní knihy 

Anglický jazyk Aro - 1.Song str. 61 – odkaz, prezentace – slovíčka,PS str. 54 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchant
s_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selL
anguage=cs 

2. Game str. 62 – odkaz, video, PS str.55 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/H
appy_House_2_new_CD2_Track_36.mp3?cc=cz&selLanguage=cs
&mode=hub 

Matematika Procvičování násobení a dělení 2,3,4,5, 

Slovní úlohy 

Násobení 6 - práce s násobky a názorem 

PS s. 8 - dokončení, 9,10, 

Svět kolem nás Opakování Jaro - PS s. 64-65 

Léto - učeb. s. 56 - různá společenstva 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Obrázky k opakování ze SKN - Jaro , PS s.64/1 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selLanguage=cs
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD2_Track_36.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD2_Track_36.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD2_Track_36.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD2_Track_36.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD2_Track_36.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


HV Na tý louce zelený - zpěv a poslech písně 

TV Individuální sportování venku 

Člověk a svět práce Stolní hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. - 29. 5. 2020        

Český jazyk Slovní druhy - předložky 

https://www.youtube.com/watch?v=n3M8mMej5LA&t=13s 

- učebnice s. 82-83, PS s. 28-29 
- čtení vlastní knihy, čítanka s. 98-99 
- písanka s.30-31 

Anglický jazyk ARO+ POK - Unit 7, song str. 59, story str. 60 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchant
s_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLa
nguage=cs  

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/stor
y_07?cc=cz&selLanguage=cs  

Matematika Procvičování násobení a dělení 2,3,4,5 

PS s. 7,8 

Polopřímka 

PS s.5 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-
22/ 

Svět kolem nás Domácí ptáci 

- učebnice s. 54-55 
- PS s.62 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Namaluj - nakresli obrázek na volné téma 

HV Zpěv a poslech písniček 

TV Individuální sportování 

Člověk a svět práce Práce s papírem 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3M8mMej5LA&t=13s
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_07?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_07?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-22/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-22/


18. - 22. 5. 2020        
Český jazyk Slovní druhy - slovesa 

- učebnice s. 80-81 
- PS s. 26-27 
- čtení - četba vlastní knihy, čítanka s. 96-97 
- písanka s. 28-29 

Anglický jazyk ARO: Unit 7, lesson 1, song str.58-59, slovíčka, PS str.52 

HLN:  Unit 7, lesson 1, song str.58-59, slovíčka, PS str.52 

Matematika Násobení a dělení pěti 

- práce s názorem 
- porovnávání čísel, počítání se závorkami, 
- záměna sčítanců a činitelů, slovní úlohy 
- PS s.4,6 

Svět kolem nás Hospodářská zvířata 

- práce s učebnicí s. 52-53 
-  PS s.60-61 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Motýl - volná technika 

HV Zpěv a poslech oblíbených písniček 

TV Venkovní cvičení 

Člověk a svět práce Práce se stavebnicí, deskové hry 

 

 

 

 

 



11. - 15. 5. 2020        

Český jazyk Slovní druhy 

Podstatná jména 

- uč. s. 77, 78,  PS s.24-25 
Sloh  - vyprávění podle osnovy, uč. s. 79 

Čtení - čítanka s. 94-95, četba vlastní knihy nebo časopisu 

Písanka s. 26-27 

 

Anglický jazyk Aro - Tiny book 6, workbook p. 49 - 51 

POK - Tiny book, Revision of unit 6 

Matematika Písemné odčítání 

Procvičování násobilky 2,3,4 

Násobení 5 

Porovnávání čísel, počítání se závorkami 

PS s. 2,3, 

Geometrie - rýsování a měření úseček 

Svět kolem nás Hospodářská zvířata - učeb. s. 52,53 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Namaluj, nakresli libovolné domácí zvíře 

HV Poslech a zpěv písniček, Když jsem já sloužil….. 

TV Venkovní sportovní aktivity, běh, chůze, jízda na kole, …... 

Člověk a svět práce Příprava jednoduchého pokrmu 

 

 



4. - 7. 5. 2020       

Český jazyk Slovní druhy - přehled slovních druhů 

Podstatná jména - úvod 

Učebnice s. 76 - 77 

PS s. 22-23 

Čtení - čítanka s. 92-93 

Písanka s.24-25  

Anglický jazyk Aro - Game p.47, weather, Story p.49, WB p. 48 

POK: WB p. 47,48, Story p. 46 

Matematika Souhrnné procvičování učiva 

PS 6 s. 32 

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 

PS 7 s. 1 

Trénovat násobilku 2, 3, 4, 

Svět kolem nás  Ptáci a jejich hnízda - ptáci stálí a stěhovaví 

Uč. s. 51, PS s.63 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Svátek matek - obrázek pro maminku 

HV Žežuličko, kde jsi byla… - písnička 

TV Sportujeme venku 

Člověk a svět práce volno - Den vítězství 

 

 

 



27. - 30. 4. 2020 
       

Český jazyk Opakování probraného učiva 

• učebnice s. 74-75, PS s. 20-22 
Sloh : uč. s. 73 

Písanka s. 20-22 

Čtení - čítanka s. 86-87 

Anglický jazyk ARO - Song - Red,red,red, The weather, PS str. 48 

POK - Game - Are you wearing…? The Weather, songs 

Matematika Násobení a dělení 4 

• slovní úlohy, tabulky, procvičování násobilky 2,3 
• PS s. 29-31 

Opakování učiva geometrie 

Svět kolem nás Jaro u vody, Jarní les 

uč. s. 48-50 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Čarodějnice 

HV Zpíváme si společně 

TV Cvičíme venku 

Člověk a svět 
práce 

volno - Svátek práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.- 24. 4. 2020        

Český jazyk Slova se skupinami bě, pě, vě, mě 

Učebnice s. 70-72, PS s.18-20 

Příprava čtenářského deníku, četba vlastní knihy 

Písanka s.20-21 

Anglický jazyk Aro - What are you wearing? - picture, Chant p. 53, AB p. 45, 47 

Pok - What are you wearing?, chant, songs, WBp. 47 

Matematika Dělení třemi, násobení čtyřmi, práce s názorem 

násobky čtyř, opakování násobení a dělení 2,3, 

PS s.26-28 

Slovní úlohy, práce s tabulkou, opakování sčítání a odčítání do 
100 

Svět kolem nás Stromy na jaře 

uč. s. 47, PS s.59 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Strom na jaře 

HV Poslech oblíbené hudby 

TV Cvičení ve venkovních podmínkách  

Člověk a svět práce Pomoc v domácnosti / úklid pokojíčku, péče o květiny.../ 

 

 

 



14. -17. 4. 2020        

Český jazyk Slova se skupinami dě, tě, ně, uč. s. 68-69, PS s. 16-17, 

Četba vlastní knihy, příprava Čtenářského deníku 

Písanka s. 19 

Anglický jazyk POK - Předložky in, on, …, nová slovní zásoba 

ARO - Story: What are you wearing?, PS - str.44,45 

Matematika Násobení a dělení 3, práce s názorem, opakování násobení a 
dělení 2 

Počítáme se závorkami, porovnávání čísel, PS s. 24-25 

 

Svět kolem nás Jaro - učebnice s. 46, PS s. 58 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Jarní květina 

HV Jarní písničky, zpíváme pro radost 

TV Cvičení ve venkovních podmínkách 

Člověk a svět práce Skládačky z papíru 

 

 

 

 

 



6. - 8. 4. 2020 

 Český jazyk Slova se skupinami dě, tě,  ně 

Procvičování probraného učiva 

Čítanka s. 84-85 

Písanka s. 18 

Anglický jazyk ARO - Summertime - song, clothes, 

POK - Opakování frází, slovní zásoby 

Matematika Násobení třemi, procvičování násobení a dělení dvěma 

Počítej zpaměti - procvičování sčítání a odčítání do 100 

Svět kolem nás Náš svět - Ájin zpravodaj, Velikonoce 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Barvení vajec, výzdoba bytu na Velikonoce 

HV Písničky s jarní tématikou 

TV Cvičení na protažení těla 

Člověk a svět práce Výzdoba bytu na velikonoce 

 

 

 

 

 

 



30. 3. – 3. 4. 2020 
Český jazyk - Uč. s. 66-67 

- PS s. 12-15 

- Sloh – Vyprávění podle obrázkové osnovy 

- Párové souhlásky – procvičování 

- Čítanka s. 81-83 

- Písanka s. 16,17 

- Procvičování – www.skolakov.eu, www.onlinecviceni.cz 

Anglický jazyk Angličtina  2.B, 2.C(ARO) 
1. Draw your bedroom -  učebnice str. 49, nakreslit svůj pokoj, 

popsat nábytek a věci 

2. Pracovní sešit str. 43, opakovat 5. Lekci – slovíčka, písničky, 

příběhy 

– Opakování slovní zásoby, písniček, předložky on, in (POK) 

 

Matematika - PS s. 20-22 
- Násobení a dělení dvěma 
- Práce s názorem 
- Slovní úlohy 
- Polovina z celku 
- Geometrie 
- Měření na cm a mm 
- Určování stran a vrcholů v geometrických tvarech 
- PZ s. 15/57,58,59 
- Procvičování – www.skolakov.eu,www.onlinecviceni.cz 

Svět kolem nás - Čas – hodiny – procvičování 

- Co lidé dělají / povolání / 

- Záliby 

- Opakování celku Náš svět 

PS s. 55 - 57 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 
VV - Velikonoční obrázek 

HV - Zpěv a poslech dětských písniček 

- Poslech oblíbených písniček a hudby 

www.youtube.com 
TV - Cvičení v domácích podmínkách 

- Rozcvičky, cvičení s hudbou 

Případná vycházka – pokud situace dovolí 
Člověk a svět práce Práce se stavebnicí 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 

 

http://www.skolakov.eu/


23. 3. – 27. 3. 2020 
Český jazyk • Uč. s. 65/12 

• Uč. s.65/ tabulka, 13 -ústně 

• Uč. s. 65/14 – projít , odůvodnit 

• Uč s. 61 – Jaro  - Popis děje 

• Uč. s. 66 vyprávění podle obrázkové osnovy 

• PS s. 9-12 

• Čítanka s. 78-80 

• Písanka s. 14-15 

• Procvičování –  www.skolakov.eu 

 

Anglický jazyk Procvičování učiva a slovní zásoby, opakování pomocí výroby 
pomůcky – My book (POK) 
Angličtina  2.B,  2.C(ARO) 

1. Where’s my phone? Číst a hrát jako divadlo podle               

str. 46(učebnice) 

2. Tiny book – přečíst str. 47, PS – Tiny book 

 

Matematika • PS s. 17- 20 

• Násobení a dělení 2 

• Násobky 2, práce s názorem 

• Slovní úlohy, znázornění ve čtvercové síti 

• PZ s. 13/52, 14/56, 15/57,58 

• Procvičování – www.skolakov.eu 

Svět kolem nás • Uč s. 44-45, Části dne, hodiny 

• Procvičování hodin 

• Minulost, přítomnost, budoucnost 

• PS s. 53-54 

• Procvičování – www.skolakov.eu 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 
VV • Obrázek pro rodiče 

 

HV • Zpíváme si pro radost 

• Dětské písničky 

• www.youtube.com 
TV • Cvičíme si v domácích podmínkách 

• Rozcvičky, krátká cvičení 

 

Člověk a svět práce • Pomáháme mamince s úklidem 
TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 


