
                         Týdenní plán 2.A  
 
      30.11. – 4.12. 
 
Téma týdne: Advent 
Český jazyk 

 
Cíle: Psaní  

- vhodně doplním věty  
- přepíši text (píši psacím písmem, provedu kontrolu napsaného textu) 
- píši diktovaný text, správně doplním u/ú/ů 
- při psaní správně rozdělím slovo (podle slabiky) na konci řádku  
Opakování učiva – písemná práce  
Slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná a souznačná:  
- k těmto pojmům uvedu příklady 
- přidám významy ke slovům souznačným 
- k nabídce slov podřadných doplním slova nadřazená/podřazená/souřadná 
 
Nové učivo 
-rozlišuji ve slovech slabiky a hlásky 
 
Čtení 

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

Učivo:  • Písanka 1. díl oranžová Fraus po st. 22 
• Písemné opakování učiva o slovech ve středu 2. 12. 
• Diktát vět v úterý (učebnice st.44/4) 

  
Doplňkové: 
• Učebnice st. 40-42 

K opakování nauky o slovech a procvičování dalších gramatických jevů, které aktuálně 
probíráme v českém jazyce je možné využít: 
https://www.gramar.in/cs/#2 
 

• Čtení vlastní knihy (Některé děti již mají hotové i čtenářské listyJ  
Nezapomeňte, po Vánocích je nutné odevzdat alespoň jeden čtenářský list, vložený 
ve čtenářské složce.) 

• Čítanka 44-47 
 
 

Anglický jazyk 

 
Cíle: - ve větě používám 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) 

 používám 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: - dvojnásobek a trojnásobek dopočítám pomocí přičítání (2+2 = 4, 2+2+2=6) 

- celek rozdělím na části (rozdělím moučník) 
- sčítám a odčítám do 38 (stovkovou tabulku používám ke kontrole) 
- krychli vyrobím plášť 

Učivo:  • Pracovní sešit po st. 45 
 

Náš svět 

 
Cíle: - vysvětlím ostatním, co je Advent a kdy začíná 

- popíši symbol Adventu (adventní věnec) 
- představím ostatním adventní zvyky v naší rodině 
- poslechnu si příběh o Mikuláši a vlastními slovy převyprávím  

 
Učivo:  • Advent (zvyky a tradice v rodině)  

• Výroba adventního věnce (ve třídě) 
• Mikulášská tradice (Mikuláš, anděl a čert) 

 
 
Pohybové aktivity máme dle počasí venku. Prosím o vhodné oblečení a obutí.  
Děkuji. 
 
Přeji klidné dny adventní. Eva Bartesová 
 
 
 


