
                         Týdenní plán 2.A  
 
      16.11. – 20.11. 
 
Téma týdne: Savci v lese 
Český jazyk 

 
Cíle: Psaní  

-z písmen tvořím slova 
- slova rozdělím na slabiky 
- při psaní správně rozdělím slovo (podle slabiky) na konci řádku  
- slova rozdělím na: 
 nadřazená, podřazená, protikladná a souřadná  
- k těmto pojmům přiřadím i příklady 
- přidám významy ke slovům souznačným 
- podle pravidla správně píši u/ů/ú 
 
Čtení 

- čtu každý den alespoň 10 min. vlastní knihu 
- Čítanka  

 
Učivo:  • Písanka 1. díl oranžová Fraus st. 10, 12, 14 procvičuj psaní slov, st. 11 Hada rozděl 

na slova a větu pak napiš na řádky. Pamatuj, jak věta začíná a čím končí! st. 12 
Doplň puzzle, vytvořená slova piš na řádky. Zbytek strany procvičuj psaní slov. 
Pracovní sešit st. 25  

Doplňkové: 
• Učebnice st. 40 cv. 2 a (ústně), b, c (zapiš do malého linkovaného sešitu)  
• Čtení vlastní knihy 
• Čítanka st. 42/43 (Pohádky pro zimní spáče, V Syslově) st. 51 (Hluboko na 

podzim, Podzimní den) 
 
 

Anglický jazyk 

 
Cíle: - pamětně znám nová slovíčka 

- Ptám se druhých otázkou: „Do you like…?“ 
- Odpovím na otázku: „ I like… I don’t like…“  

Učivo:  • Do you like (fish)? Yes/No  
Máš rád… (rybu)? Ano/ne 

• I like …(cheese).  Mám rád/a … (sýr). 
• Idon’t like… (milk).  Nemám rád/a… (mléko) 

- nová slovíčka: 
 – fish (ryba), cheese (sýr), yoghurt, bread (chleba), rice (rýže), potato (brambora), pasta 
(těstoviny), cake (koláč), ice cream (zmrzlina), meat (maso) 
- tea (čaj), milk (mléko), juice (džus) 

 



Matematika 

 
Cíle: - rozdělím celek na polovinu a čtvrtinu 

- doplním cesty vlakových linek 
- najdu více řešení 
- doplním sčítací tabulku v okruhu čísel do 35 
- sčítám a odčítám desítky do 100 

Učivo:  • Pracovní sešit st. 36, 38, 39 celá, st. 37 cela (kromě cv. 8),  
 

Náš svět 

 
Cíle: - u savců popíši stavbu těla (lišky) 

- vysvětlím, proč se jim říká savci 
- vyjmenuji alespoň 5 savců žijících v lese 
- vystřihnu lišku a nalepím do sešitu NSV (příloha liška) 
- k lišce přilepím popisky (části těla) 
 

Učivo:  • Savci v lese 
• Stavba těla savců  
 

Doplňkové učivo 
Pěvecká část: 
Písničky z pohádek:  
https://www.youtube.com/watch?v=AlZBWbC7ZFk&list=PLanhsj1VppM1nz0iximnlUzCgqoujjpov 
https://www.youtube.com/watch?v=zVUscrM8G_c&list=PLanhsj1VppM1nz0iximnlUzCgqoujjpov&index=10 
https://www.youtube.com/watch?v=oWgTqLCLE8k 
https://www.youtube.com/watch?v=GN71bQyZyMI 
https://www.youtube.com/watch?v=_XKNbsQSZ4w 
 
Tvořivá část: 
Nápady na tvoření: 
Větvička s ptáčky-budeš potřebovat: větvičku, lepidlo, drobounké kamínky, fix, tvrdý papír 

  
Liška – budeš potřebovat: tvrdý papír a fixy 

 
 
Informace pro rodiče:  
 
Příští týden bude probíhat online výuka pouze v pondělí 16.11.: 
8.30-9.00 (1. skupina), 9.05-9.35 (2. skupina) 
 
Úterý 17.11. Státní svátek  



Od středy 18.11. se budu těšit na děti již ve škole. Podrobné informace k zahájení výuky budou zaslány 
během pondělí 16.11.  
 
Přeji klidné podzimní dny. 
    Eva Bartesová 
 
 
 


