
                         Týdenní plán 2.A  
 
      7.12. – 11.12. 
 
Téma týdne: Advent-tradice a lidové zvyky 
Český jazyk 

 
Cíle: Psaní  

- vymyslím a napíši vlastní seznam přání  
- přepíši text (píši psacím písmem, doplním znaménka za větou, provedu kontrolu 
napsaného textu) 
-určím u slov počet slabik a hlásek 
 
Nové učivo: 
-rozdělím hlásky (samohlásky – krátké/dlouhé a dvojhlásky)  
 
Čtení 

- čtu každý den alespoň 10 min. vlastní knihu 
- Čítanka: 
-  vyberu si básničku z nabídky st. 54-55  
- Zpaměti recituji básničku (alespoň jednu sloku) podle vlastního výběru z Čítanky 

Učivo:  • Písanka 1. díl oranžová Fraus po st. 27 
• Přepis textu (učebnice st.24/2) 
• Přednes naučené básně v pátek 11.12. 

  
Doplňkové: 
• Učebnice st. 42-44 

K procvičování 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  
 
 

Anglický jazyk 

 
Cíle: - používám nová vánoční slovíčka (Vánoce, stromeček, dárek, vločka, sněhulák, 

perníček, ozdoby a zvoneček) 
- Ptám se druhých otázkou: „Do you like…?“  
- Odpovím celou větou: „I like… I don’t like…“  

Učivo:  • Do you like?  
• Yes, I like Gingerbread. No, I don’t like Gingerbread.  
• Slovní zásoba Vánoce (v příloze naleznete i další slovíčka) 



• K procvičování je možné použít: 
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2469 

 
 

Matematika 

 
Cíle: - úlohy s dvojnásobkem a trojnásobkem dopočítám pomocí přičítání i násobením 

- používám znaménko krát 
- sčítám a odčítám do 40 (stovkovou tabulku používám ke kontrole) 
- vytvářím vlastní slovní úlohu se stavbami 

Učivo:  • Pracovní sešit po st. 50 
 

Náš svět 

 
Cíle: - představím ostatním adventní zvyky v naší rodině 

- poslechnu si příběh o Barboře a Lucii a jeden z nich vlastními slovy 
převyprávím  

- vysvětlím významy: tradice a lidový zvyk 
 

Učivo:  • Advent (zvyky a tradice v rodině)  
• Výroba adventního věnce (ve třídě) 
• Tradice a lidové zvyky (Barbora, Lucie) 

 
 

• Pohybové aktivity máme dle počasí venku. Prosím o vhodné oblečení a obutí.  
 

• Děti, které si nechávají ve škole Čítanku si jí v pondělí přinesou domů, aby se mohly naučit 
básničku. 

• Během tohoto týdne (středa) budeme společně s dětmi péct perníčky. Prosím, aby děti s sebou 
měly vykrajovátko ve tvaru srdíčka.  

• Tento den s sebou: vykrajovátko, klíče, čip, Písanku, pouzdro a svačinuJ 
 

• V úterý 22.12. nás čeká vánoční besídka. Nazdobíme si stromeček, ochutnáme cukroví, 
poslechneme koledy… Děti se během tohoto týdne domluví, kdo koho obdaruje dárečkem.  

 
Děkuji za Vaši spolupráci. 
 
Přeji klidný čas adventní. Eva Bartesová 
 
 
 


