
                         Týdenní plán 2.A 
      19.10. – 23.10. 
 
Téma týdne: Podzim 
Český jazyk 

 
Cíle: Psaní  

- bezchybně přepíši věty psacím písmem (Písanka) 
- provádím kontrolu napsaného textu (Písanka)  
- při čtení hlasem rozlišuji druhy vět (rozkaz, otázka, oznámení, přání) 
 
Čtení 
-čtu hlasitě vlastní knihu s důrazem na práci s hlasem (intonace) 
 

Učivo:  • Písanka-dokončení 
• Pracovní sešit st. 15 cv.9 a 10, st. 16,17 celé 
Doplňkové: 
• Učebnice st.26 cv. 3, 4, 5 ústně 

 
 
Anglický jazyk 

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

- anglicky vyjmenuji 6 zvířat, 6 barev,  
- trénuji nejprve poslech anglických čísel do 20 (viz odkaz) 
- pojmenuji anglicky čísla do 20 (tzn. Vidím číslo, řeknu je anglicky) 
 

Učivo:  • Čísla 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3440 
 

 
 
Matematika 

 
Cíle: - sčítám a odčítám v prostředí pyramidy 

- porovnám sílu družstva (zvířátka dědy Lesoně) 
- počítám v okruhu čísel do 30 (s pomocí stovkové tabulky) 
- celek rozdělím na tři části 



Učivo:  • Pracovní sešit st. 22 cv.3, st. 23 celá mimo cv. 6, st. 24 bez cv. 3 a 4, st. 25 
bez cv. 6,8, 9 st. 26 celá 

 
Náš svět 

 
Cíle: - nakreslím si do sešitu NSV vrabce  

- k vrabci doplním části těla (hlava, zobák, krk, trup, křídla, končetiny, ocas) 
- přečtu si informace o ptácích stěhovaných a ptácích stálých (pracovní list) 

Učivo:  • Stálí a stěhovaví ptáci 
• Stavba těla ptactva 
Doplňkové 
Tvoření z listů: 
- vyjdu do přírody a nasbírám si barevné listy (alespoň 3 druhy),  
- vylisuji si je, 
- vytvořím si z nich obrázek zvířátka (nalepím na papír) 
- k listům doplním název stromu, ze kterého list je  

 
 
Informace pro rodiče:  
 
Příští týden bude pro nás všechny zkušební. Online výuka je pro nás novinkou, mohou se 
vyskytnout obtíže, ale nezoufejme, společně to zvládnemeJ 
 

• Pro zájemce  
Včelka nabízí měsíční užívání zdarma. 
 

• Prosím o zasílání materiálů přes edookit. Děkuji. 
 
 
Děkuji za Vaši spolupráci a pochopení. 

 
 

 
 
Přeji klidné dny. 

        
Eva Bartesová 

 
 
 
 


