
  Týdenní plán 2.A 
      28.9. – 2.10. 
 
Téma týdne: Dopravní značky 
Český jazyk 

 
Cíle: - písmena E, K správně vážu ve slova  

- trénuji tichou četbu a pak hlasitě přečtu 
- (zdatný čtenář – vyhledám v textu hlavní postavu, dopovím příběh, vymyslím 
jiný konec) 
- pamětně vyjmenuji abecedu 
- doplním chybějící písmenka do abecedy 
 

Učivo:  • Písanka po st. 18 
• Pracovní sešit po st. 10 
Doplňkové: 
• Učebnice st.14 cv.11 
• Čítanka st. 18 a 19 

 
 
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 20 
- vyřeším sčítací čtverec 
- počítám s mincemi (rozděluji celek na části) 

Učivo:  • Pracovní sešit st. 15-18 

 
 



 
Náš svět 

 
Cíle: - K dopravním značkám (Dej, přednost v jízdě, Stezka pro cyklisty, Stezka 

pro chodce, Pozor, přechod pro chodce, Hlavní silnice, Stůj, dej přednost 
v jízdě) přiřadím správné řešení situace (zastavím, dám přednost…) 

Učivo:  • Dopravní prostředky-cestování  
• Dopravní značky 

 
 
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  
 

• V pátek 2. října děti představí ve třídě své knihy O mně.  
 

• 28. 9. státní svátek 
 

• Platba za pracovní sešity a výtvarné potřeby činí celkem 518 Kč. Od příštího týdne je 
možné částku uhradit třídní učitelce, po převzetí částky, budete informování o 
zaplacení prostřednictvím edookitem.   
 

• 2. 10.  zasedá Žákovský parlament ve sborovně od 7.30. Zástupci třídy budou zvoleni 
v úterý 29. 9. 
 

Přeji Vám krásný podzimní týden. 
        

Eva Bartesová 
 
 
 
 


