
                         Týdenní plán 2.A  
 
      14.12. – 18.12. 
 
Téma týdne: Předvánoční čas – lidová řemesla 
Český jazyk 

 
Cíle: Psaní  

- diktovaný text napíši bez chyby (zaměření na opakování učiva u/ú/ů) 
- při psaní rozlišuji délku u samohlásek  
- provedu kontrolu textu, který napíši 
- dvojhlásku najdu ve slovech 
- vymyslím slovo, které v sobě ukrývá dvojhlásku  
Nové učivo: 
-vyjmenuji měkké a tvrdé souhlásky 
- podle pravidla doplním i/í, y/ý u měkkých a tvrdých souhlásek 
 
Čtení 

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

- při četbě čtu tak, abych hlasem rozlišil/a konec vět (klesnu hlasem-oznamovací 
věta/ hlas stoupá-tázací věta/rázný hlas–rozkazovací věta) 

 
Učivo:  • Písanka 1. díl oranžová Fraus dokončení  

• Diktát – úterý 15. 12.(učeb. st. 46/3) 
• Pracovní sešit (tvrdé a měkké souhlásky) st. 30/8, 31/11, 32 a 33 celé, 34/5 

  
Doplňkové: 
• Učebnice od st. 51 

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 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, trojnásobkem a čtyřnásobkem dopočítám pomocí přičítání  

- vytvořím střih pro jeviště a postavím je z papíru 
- sčítám a odčítám do 50 (stovkovou tabulku používám ke kontrole) 

Učivo:  • Pracovní sešit po st. 53 
 

Náš svět 

 
Cíle: -nazdobím společně s ostatními dětmi vánoční stromeček ve třídě 

-vyprávím ostatním, kdy se vánoční stromeček začal zdobit 
v domácnostech (historie zdobení vánočních stromečků) 
- k lidovému řemeslu správně přiřadím výrobek (řezbářství, perníkářství, 
košíkářství, tkalcovství, sklářství, kovářství aj.) 

Učivo:  • Čas předvánoční  
• Zdobení vánočního stromečku ve třídě 
• Lidová řemesla 

 
 

• Pohybové aktivity máme dle počasí venku. Prosím o vhodné oblečení a obutí.  
• Vzhledem k vývoji covidové situace v ČR, zvažují ministerstva školství a zdravotnictví, 

možnost, aby dětem začaly Vánoční prázdniny již od 21. 12. do 4.1. S tím souvisí i konání naší 
třídní besídky, kterou by bylo nutné přesunout na pátek 18.12. Více informací zašlu 
prostřednictvím edookitu operativně. 

 
 

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


