
                         Týdenní plán 2.A  
 
      2.11. – 6.11. 
 
Téma týdne: Podzim v lese 
Český jazyk 

 
Cíle: Psaní  

bezchybně a pamětně (bez nápovědy) doplním velká/malá psací písmena a číslice  
(Písanka - 1. díl) 
- při psaní dodržuji psaní mezer a sklon písma mírně doprava 
- podle vzoru rozliším slova nadřazená, podřazená a souřadná 
- přiřadím slova protikladná 
- správně píši ve slovech u, ú, ů 
 
Čtení 

- čtu každý den alespoň 10 min. vlastní knihu 
 

Učivo:  • Písanka 1. díl oranžová Fraus st. 1 (doplň údaje), st. 2-3 (doplň malá 
nebo velká písmena), st. 4 (mezi slovy dodržuj mezeru, text přepiš na volné 
řádky), st. 5 text přepiš na volné řádky (pamatuj na sklon písma mírně 
doprava) 

• Pracovní sešit st. 18-20(včetně),  
• st. 22-24 (cvičení z těchto stran budou použita během online výuky) 
Doplňkové: 
• Učebnice st.31 cv. 3, st. 34 cv. 3 a, b, st. 45 cv. 4 a zapiš do sešitu – malý 

linkovaný čj (ostatní cvičení z učebnice proveď ústně) 
• Čtení vlastní knihy 

 
 
Anglický jazyk 

 
Cíle: - anglicky pojmenuji barvy – černá, bílá, červená, modrá, zelená, hnědá, oranžová, 

fialová, růžová a žlutá (pro zájemce – i další barvyJ) 
- barvy procvičuji online skolasnadhledem 

Učivo:  • Barvy 
• Aktivita 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1728 
 
 



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. 27 cv. 6, 7, 9 st. 28 cv. 1, 2, 4, st. 29 cv. 6, 7, 9 st. 30 celá, 
st. 31 cv. 5, 7, 8, 9 

 
Náš svět 

 
Cíle: - nakreslím si do sešitu NSV strom listnatý a jeden jehličnatý (každý na 

vlastní stranu, kreslím ty, které rostou v lese), 
- popíši (kořeny, kmen, větve, listy/jehlice, plody) 
- pojmenuji zástupce alespoň 3 stromy listnaté, 3 jehličnaté a zapíši je 

k obrázku stromů  
- přečtu si pracovní listy stromy (součástí přílohy)  
- nakreslím si do sešitu NSV hřib a muchomůrku (obrázky na jeden list) 
- k houbám si doplň popis přečtu si informace o houbách (pracovní listy 

houby) 
- jedlé/jedovaté houby (vyjmenuji alespoň 3jedlé a 3 jedovaté) 
-  

Učivo:  • Listnaté a jehličnaté stromy 
• Houby 
 
Doplňkové 

Tvoření přírodních mandal tzv. land art:  
 
- vyjdu do přírody na procházku a z přírodnin, vytvořím mandaly 
- výtvor vyfotím 
- fotografii mohu zaslat edookitem 

 
 
Informace pro rodiče:  
 
Příští týden bude probíhat online výuka v těchto časech: 
 
Pondělí:10.20 (třídnické setkání, řešíme dotazy či technické obtíže před zahájením online výuky) 
Úterý–Čtvrtek 8.30-9.00 (1. skupina), 9.05-9.35 (2. skupina) 
Pátek: 8.30-8.50 (obě skupiny, sdílení), konzultace 8.50 – 9.20  
 
Prosím o zasílání materiálů (tento týden dobrovolné zaslání mandal) přes edookit. Děkuji. 
 
Věřím, že společně vše zvládneme, vyřešíme či najdeme adekvátní řešení.  



         Eva Bartesová 


