
Učební plán pro druhou třídu  

7.4. – 21.4. 

Český jazyk  

– dle přiložené prezentace se učí poznávat spojky,  

– učivo si procvičuje na příkladech v učebnici str. 95 a v pracovním sešitě s. 27 

– čte s porozuměním, o přečtené knize vyhotoví stručný zápis dle vzoru Čtenářská karta (stránky zakládá, 
budou předmětem hodnocení) 

 

Matematika  

– stále procvičuje sčítání a odčítání do sta, 

– procvičuje násobilku 2, 

Internetové stránky vhodné k samostatnému procvičování: 
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-2-trida 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2 

http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html 

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida 
 

Prvouka  

– ověří si, zda ovládá předchozí učivo, to znamená, že umí vyjmenovat: 
 jarní měsíce (viz učebnice s. 46) 
 části kvetoucích rostlin a stromů (viz učebnice s. 46–47) 

 některé známé jarní květiny (viz učebnice s. 46) 
 některé stálé a stěhovavé ptáky (viz učebnice s. 51) 

- vypracuje tematický pracovní list (můžete rovnou na počítači nebo tisknout) 
 

Dobrovolný úkol pro tvořivé 

- vyrob si velikonoční věnec na dveře podle obrázku (můžeš využít i šablonu v příloze): 
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VELIKONOCE 

1. Velikonoce nemají stálé datum (jako například Vánoce). Slaví se vždy první 
neděli po prvním jarním úplňku (úplněk = je vidět celý měsíc). Zjistěte podle 
kalendáře datum letošních velikonoc a zapište: 

Velikonoční neděle _____________ Velikonoční pondělí ________________ 

 

2. Vylušti, jak se říká sladkému velikonočnímu pečivu ve tvaru zvířátek, postav, 
věnců či pletenců: __ __ __ __ __ 

Ptáci na jaře snášejí 
Malovaná velikonoční vajíčka jsou 

Kluci chodí s pomlázkou na 

Velikonoce jsou jarní  
Z vrbových proutků kluci vyřezávají 

       E .   

 R       .   

  O     .    

   S      .  

    Í  Ť     
 

 

3. Dopiš velikonoční koledu a nauč se ji 
zpaměti: 

 

Paní kmotra, slyšte chásku, 

přicházíme na ___________________, 

opentlené žilky máme, 

kdo nám nedá, ___________________! 

Paní kmotra, nemeškejte, 

barevná vajíčka __________________, 

jestli jste jich nebarvila, 

také bílá jsou nám ________________. 
(nápověda: dejte, milá, uhlídáme, pomlázku) 

4. Dokresli a vybarvi kraslici. 

 

 

 

4. Vybarvi jen ta slova, která patří k Velikonocům: 

adventní věnec beránek kapr prskavka 

pomlázka růže jidáš řehtačka 

žluté listí kraslice betlém papírový drak 

 



 



 
 

 


