
                         Týdenní plán 2.A  
 
      11.1. – 15.1. 
 
Téma týdne: Čas  
Český jazyk 

 
Cíle: Psaní  

- diktovaný text napíši bezchybně (zaměřím se na kontrolu textu, háčky, čárky a správně 
zapsaná slova) 
- zopakuji si okruhy učiva písemné práce  
Písemné opakování učiva:  
- vymyslím a zapíši slova obsahující dvojhlásku au, ou 
- podle pravidel doplním do slov u/ú/ů 
- do řady slov doplním slova souřadná a k nim přiřadím správné slovo nadřazené 
- slova seřadím podle abecedy 
- ze slov vytvořím větu a tu zapíši 
- za větu doplním vhodné znaménko a určím, jaká věta to je (rozkazovací, přací, tázací, 
oznamovací) 
- doplním slovo protikladné 
 
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-pouze několik dětí dokončuje poslední strany 

(dokončí individuálně doma a přinesou ke kontrole v týdnu 18.1.-22.1.) 
• Diktát 12. 1. (učeb. st. 56/11) 
• Písemné opakování ve středu 13.1. 
• Pracovní sešit (tvrdé a měkké souhlásky) st. 39-41  

  
Doplňkové: 
• Učebnice od st. 58 a 59 

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

• Čtení vlastní knihy 
• 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 17. Týdenního plánu) 
• K procvičování a nácviku poslechu slovíček je možné použít: 

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

Matematika 

 
Cíle: - násobky 2, 3 a 5 řeknu pamětně (úlohy s těmito násobky vyřeším bez pomoci 

tabulky, ta slouží pouze ke kontrole) 
- úlohy s násobky 4 a 6 dopočítávám přičítáním a řeším s pomocí tabulky 
- zopakuji si okruhy učiva písemné práce 

Písemné opakování učiva: 
- porovnám čísla <, >, = do 70 
- sčítám a odčítám bezchybně v okruhu čísel do 60 
- vyřeším slovní úlohu  
- rozdělím celek na dvě a tři části i s podmínkami (př. dvě čísla musí být stejná/musí 

být různá 
- vyřeším úlohy násobků 2,3,5 
- určím jakými mincemi mohu zaplatit částku (př. v peněžence mám 1 Kč, 2x 5Kč, 

2x 10Kč, 4x 2Kč – Kolik mám celkem v peněžence peněz? Jakými mincemi mohu 
zaplatit nákup v hodnotě 18Kč? Kolik peněz mi zbyde?) 
 

Učivo:  • Pracovní sešit po st. 60 
• Pamětná násobilka 2,3,5 

 
Náš svět 

 
Cíle: - řeknu jaký je přesný čas 

- určím čas na ručičkovém ciferníku i digitálním displeji 

Učivo:  • Čas  
• Digitální čas 

 
Pohybové aktivity máme dle počasí venku. Prosím o vhodné oblečení a obutí. V případě sněhové 
nadílky, si děti mohou nosit své vlastní (boby, lopatky, talíře...) nebo využít družinové talíře na sníh. 
V případě poškození (nevhodným zacházením) je nutné uhradit škodu. Požadovaná cena u starších talířů 
je 100Kč a u nových 250Kč. 
 
Přeji krásné lednové dny! 
Eva Bartesová 
 
 
 


