
                         Týdenní plán 2.A  

 

      18.1. – 22.1. 

 
Téma týdne: Čas  

Český jazyk 

 

Cíle: Psaní  

- doplním do slov správně i/í/y/ý po měkkých/ tvrdých souhláskách a dopíšu ke slovům 

slovo nadřazené 

- v Písance vytvořím a zapíši věty o zvířátkách 

- podle obrázku popíši větami zvířátko (věty zapíši) 

 

Procvičuji: 

- měkké a tvrdé souhlásky 

- popis zvířátka ve větách (sloh) 

_______________ 

Doma si připravím: 

-vložím (vlepím) nový list do knihy O mně s názvem Mé nové dovednosti a větami napíši, 

co nového jsem se za uplynulé pololetí naučil/a. Dovednosti mohou být z dob online výuky 

nebo z běžné docházky a z různých oblastí. (př. Naučil/a jsem se psát na klávesnici. 

Žongluji se třemi míčky. Připravuji pro sourozence svačinku. Prostřu stůl na nedělní oběd. 

atd) 

Prezentace: 

-představím ostatním tuto stránku v mé knize  

______________ 

Čtení 

- čtu každý den alespoň 15 min. vlastní knihu hlasitě  

- při četbě čtu tak, abych hlasem rozlišil/a konec vět  

Učivo:  • Písanka 2. díl zelená Fraus – společně začínáme (1-4 st. včetně) 

• Doplnění i/í/y/ý a slov nadřazených ve cvičení – úterý 19. 1. (učeb. st. 59/7) 

• Prezentace knihy O mně – čtvrtek 21. 1.  

 

Doplňkové: 

• Učebnice st. 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 

https://www.gramar.in/cs/#2


Učivo:  • 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, 4, 5 řeknu pamětně (úlohy s těmito násobky vyřeším bez pomoci 

tabulky, ta slouží pouze ke kontrole) 

- násobím bezchybně v násobilkovém čtverci 

- spojuji body pomocí pravítka 

 

Procvičuji si každý den ve škole i doma: 

- pamětně násobky 2,3,4,5 

Učivo:  • Pracovní sešit po st. 62 

• Pamětná násobilka 2,3,4,5 

• Začínám rýsovat (spojování bodů) 

 

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. 

 

V tomto týdnu si děti zaznamenají do Map učebního pokroku (mají ve škole) své osobní pokroky 

v oblastech naukových a dovednostních. Mapy obsahují učivo, které by mělo být zvládnuto během 2. 

ročníku (dle ŠVP školy). Součástí jsou také kritéria k hodnocení. Mapy si odnesou během týdne domů, 

aby je představily a mohli jste si společně zhodnotit první pololetí.  

Oblast osobnostní si zaznamenají do knihy O mně. 

 

Prosím, aby v tomto týdnu děti nosily s sebou pravítko (postačí starší, krátké nebo může být pevná 

záložka, kterou děti dostaly během vánoční besídky).  

Děkuji. 

 

 

Přeji krásné lednové dny! 

Eva Bartesová 

 

 

 

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

