
                                 2.B TÝDENNÍ PLÁN 

   12.10.–16.10. 2020 

 

TÉMA TÝDNE:  Místo, kde žiju 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: - Znám pravidla psaní velkých písmen u jmen a obcí 
- Rozlišuji hlasem při čtení otázku a rozkaz 
- Na konci věty píši správné znaménko 
- správně píšu všechny tvary psacích písmen zpaměti (bez 

pomoci tabulky)  
Učivo:  Pracovní sešit s. 9 

 Písanka 1. díl – s. 1-3 
 Čítanka s. 27, 30 
 Televizní vysílání na téma: Místo, kde žiju. Termín odevzdání: 

pondělí 22.10. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Cíl: - Zeptám se anglicky spolužáka, jak se jmenuje 

- Odpovím anglicky spolužákovi na otázku 
Učivo:  Otázka What´s your name? 

 My name is …. . 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: - Rozdělím zvířátka do dvou stejně silných družstev 

- Sčítám bez chyby do 30 (mohu použít pomůcky např. 
stovkovou tabulku) 

- Naplánuji 1 cyklotrasu 
Učivo:  Pracovní sešit s. 19-22 

 Písemné opakování – sčítání a odčítání do 20 zpaměti 

 

 



NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - Řeknu nejméně 5 rozdílů mezi obcí a městem 

- Přiřadím měsíce k ročnímu období 
Učivo:  Obec a její nejdůležitější budovy 

 Město a jeho významná centra a budovy 
                                                                        
Informace pro rodiče: 
 

1. Děti si v pondělí 12.10. přinesou Písanku pro 2. ročník – 1. díl (oranžová barva). 
2. V žákovském deníku mají děti vložené cíle, kterých by měly na konci 2. ročníku 

dosáhnout. K cílům (kromě výchov) jsou přilepená kritéria. Děti si budou v každém 
čtvrtletí vybarvovat stopy, které jim budou ukazovat, jak blízko jsou k cíli a co ještě 
potřebují procvičovat.  

3. Jedním z cílů v českém jazyce je: přečtu během pololetí jednu knihu s příběhem,  
o přečtené knize vyplním čtenářský list, vytvořím vlastní ilustraci a tuto knihu 
představím ostatním spolužákům ve třídě. Některé děti si již pro svůj čtenářský list 
přišly. Ostatní děti mohou chodit průběžně až do Vánoc. Termín odevzdání a 
prezentace přečtené knihy je nejpozději 10. ledna 2021. 

 
 
                 Pohodový týden přejí 

uč. Monika Semerádová 
               as.ped. Alena Jůzová 

                                                                                                           
 


