
  Týdenní plán 2.A 
      5.10. – 9.10. 
 
Téma týdne: Dopravní značky 
Český jazyk 

 
Cíle: Psaní  

- bezchybně přepíši věty psacím písmem (Písanka) 
- provádím kontrolu napsaného textu (Písanka) 
- napíši a prezentuji Televizní vysílání  
- seřadím a zapíši slova podle abecedy (orientuji se podle počátečních písmen) 
- správně píši diktovaná psací písmena a slova  
Čtení 
-vyplním pracovní list k přečtenému textu 
 

Učivo:  • Písanka po st. 23 
• Pracovní sešit po st. 13 
Doplňkové: 
• Učebnice st.16 cv. 2 
• Čítanka st. 22 a 23 

 
 
Anglický jazyk 

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

- počítám do 10  
- čísla přiřadím k počtu zvířat (př. 5 opic skáče, 3 hadi leží) 

Učivo:  • Zvířata a jejich činnost, výslovnost 
• Aktivita 

Five little monkeys jumping on the bed. 
One fell off and bumped his head. 
Mama called the doctor and the doctor said: 
No more monkeys jumping on the bed. 

 
https://music.youtube.com/watch?v=R5Gme3NpOA0&list=RDAMVMR5Gme3NpOA0 
 

 
 
 
 



Matematika 

 
Cíle: - sčítám a odčítám v prostředí hadů do 20 

- porovnám sílu družstva (zvířátka dědy Lesoně) 
- pamětně sčítám a odčítám bez chyby do 20 
- celek rozdělím na tři části 
- projedu cyklotrasy podle navigace 

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 značky 
• Doprava 

 
 
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:12.20 (čas po dohodě vyměněn s 2.B) 
 

• Prezentace Televizního vysílání (čtvrtek 8.10.) 
Přípravu si děti dělají doma písemně do sešitu A4 č. 423x 
 
Vybírají si jedno z nabízených témat: 
A) Podzimní „veverkování“- příběh veverky, která v podzimním lese zažívá různá 

dobrodružství…) 
B) Kaštan tuláček – příběh zakutáleného kaštanu, který se může ocitnout právě ve Tvé 

kapse, nebo u holčičky, která z něj vyrobí dáreček pro kamaráda…nebo zcela jiný 
příběhJ 
 

Děti napíší příběh na zvolené téma. Pět vět napíší prozatím hůlkovým písmem. 
Doplní obrázkem a jednou otázkou, která se týká napsaného textu. Otázka je určena 
posluchačům. Téma prezentují ve třídě.  

Kritéria splněné práce: 
Zápis (domácí příprava) 

- 5 vět zapsaných v sešitě (zatím hůlkovým písmem) 
- otázka pro posluchače (zapsaná v sešitě) 



- obrázek k tématu (barevný) 
Prezentace: 

- dítě volně vypráví příběh, který má zapsaný v sešitě 
- občas nahlédne do sešitu  
- příběh již dítě nečte 
- položí ostatním otázku 

Po prezentaci probíhá hodnocení. 
 

• Platba za pracovní sešity a výtvarné potřeby činí celkem 518 Kč. Možné platit 
převodem na účet školy. Děkuj všem, kteří tak již učinili. 
 

• V úterý 6.10. v čase 8.30-10.00 bude probíhat workshop Volba povolání.  
S sebou do školy:  

- Žákovský deník, pouzdro, Písanka (pokud nezůstává ve škole) 
- svačinaJ 
 
• Od 13. 10. budou probíhat pravidelně Centra aktivit vždy každé úterý a středu. 

 
Přeji Vám krásný podzimní týden. 

        
Eva Bartesová 

 
 
 
 


