
                         Týdenní plán 2.A  
 
      4.1. – 8.1. 
 
Téma týdne: Kalendář – roční období, měsíce a dny  
Český jazyk 

 
Cíle: Psaní  

- přepíši text a doplním správně i, í/y, ý a chybějící slova (zaměření na učivo psaní i/y po 
měkkých a tvrdých souhláskách)  
- provedu kontrolu textu, který napíši 
- na příkladech rozlišuji samohlásky dlouhé a krátké (př. lák/lak, ráda/rada) 
- vymyslím slovo, které v sobě ukrývá dvojhlásku ou a au 
Nové učivo: 
-vyjmenuji měkké, tvrdé a obojetné souhlásky 
- podle pravidla doplním i/í, y/ý u měkkých a tvrdých souhlásek 
 
Čtení 

- čtu každý den alespoň 10 min. vlastní knihu hlasitě  
- 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-všechny děti dokončíJ 

• Přepis – úterý 5. 1. (učeb. st. 57/3) 
• Pracovní sešit (tvrdé a měkké souhlásky) st. 34/4, 35(máme hotovo), 36 a 37 celé 

  
Doplňkové: 
• Učebnice od st. 57 a 58 

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

• Čtení vlastní knihy 
• do 8.1. je třeba odevzdat alespoň 1 vyplněný čtenářský list k přečtené knize 

(List si děti uloží do čtenářské složky a odevzdají ji ke kontrole.) 
• Čítanka  

 
 

Anglický jazyk 

 
Cíle: - správně vyslovuji roční období a měsíce v roce 

- pamětně používám nová slovíčka 
Učivo:  Happy New Year 

• Roční období 
• Měsíce v roce 
• Slovní zásoba (v příloze) 
• K procvičování a nácviku poslechu nových slovíček je možné použít: 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-cas-mesice 



 
Matematika 

 
Cíle: - úlohy s dvojnásobkem a trojnásobkem řeším přičítáním 2+2=4, 2+2+2=6 nebo 

znalostí násobku 2x2=4, 3x2=6 (bez pomoci násobilkové tabulky, ta mi slouží u 
těchto úloh ke kontrole) 

- násobky čtyř a pěti řeším prozatím s pomocí násobilkové tabulky  
- vytvořím střih pro pokojíček a postavím jej z papíru 
- sčítám a odčítám do 60 (stovkovou tabulku používám ke kontrole) 

Učivo:  • Pracovní sešit po st. 58 
 

Náš svět 

 
Cíle: - správně vyhledávám a zapisuji ve vlastním plánovacím diáři (kalendáři) 

- orientuji se v částech roku (roční období, měsíce a dny) 
- k ročnímu období přiřadím vhodnou činnost 

Učivo:  • Kalendář 
• Části roku (roční období, měsíce a dny) 
• Činnosti během roku 

 
 

• Pohybové aktivity máme stále dle počasí venku. Prosím o vhodné oblečení a obutí.  
• Prosím, aby si děti během tohoto týdne nosily plánovací diáře, které dostaly jako vánoční 

dáreček během vánoční besídky. Ti, co se jí neúčastnili, mají diář ve tříděJ 
 

 
Přeji šťastný vstup do nového roku! 
Eva Bartesová 
 
 
 


