
  Týdenní plán 2.A 
      21.9. – 25.9. 
 
Téma týdne: Tísňové volání 
Český jazyk 

 
Cíle: - písmena Ř, D, E, K správně vážu ve slova 

- nacvičím si plynulé čtení krátkého textu 
- odpovím na otázky k přečtenému textu 
- seřadím správně věty v pohádce 
- rozlišuji písmo psací a tiskací (znám pojem) 
- s pomocí vyjmenuji abecedu 
 

Učivo:  • Učebnice st. 9, 10  
• Čítanka st. 15, 16 
• Písanka st. 9-13 
• Pracovní sešit 7-9 

 
 
Anglický jazyk 

 
Cíle: - pojmenuji se správnou výslovností zvířata-opice, zebra, had, krokodýl, lev 

- přiřadím ke zvířatům činnosti–spí, skáče, leží, jí, pije 
 

Učivo:  • Zvířata a jejich činnost, výslovnost 

 
Matematika 

 
Cíle: - sčítám a odčítám pomocí krokování příklady do 20 

- umím sčítat a odčítat v prostředí hadů do 20 
- dokážu porovnat sílu družstva (zvířátka dědy Lesoně) 
- pamětně sčítám a odčítám bez chyby do 15 
- vyřeším sčítací čtverec 

Učivo:  • Pracovní sešit st. 11-14 

 
 
 



Náš svět 

 
Cíle: - Rozliším krizovou situaci 

- Pamětně řeknu telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby 
 

Učivo:  • Dopravní prostředky-cestování 
• Krizové situace, telefonní čísla  

 
 
Informace pro rodiče:  
 

• V důsledku nových hygienických opatření dochází ke změně času, kdy naše třída 
odchází na oběd.  
Čas odchodu na oběd: Pondělí: 12.10 

Úterý: 12.10 
Středa: 12.00 (zůstává stejný) 
Čtvrtek: 12.10 (děti se budou ještě vracet na výuku a 
končit budeme v 12.50) 
Pátek:12.30  
 

• Náboženství bude probíhat od středy 23. 9. V čase 13.15-14.00. 
 

• Vedoucí jídelny prosí o kontrolu úhrady stravného.  
 

• Prosím, aby si děti v průběhu zářijových dní postupně dokončovaly knihu O mně 
(pracovaly na ní v červnu J). V pátek 2. října jí představí ve třídě. Děti, které jí mají 
ve škole si jí odnesou domů k případnému „vylepšení“.  
 

• Od října děti budou pravidelně připravovat Televizní vysílání. Téma, rozsah a kritéria 
pro hodnocení bude uvedeno v týdenním plánu. 
 

• Prosím, aby měly děti během příštího týdne vyplněné Žákovské deníky. Obrázky na 
přebalu si namalují, nalepí … dle fantazie. 

 
 

Přeji Vám krásný týden. 
        

Eva Bartesová 
 
 
 
 
 
 


