
                         Týdenní plán 2.A  

 

      15.2. – 19.2. 

 
Téma týdne: Voda  

Český jazyk 

 

Cíle: Psaní  

- doplním vhodná písmena do dvojice slov (vlak/tlak, trám/krám…) 

- ke slovu zima doplním vhodná slova z nabídky (bílá zima, mrazivá zima) 

- provádím kontrolu napsaného textu (pečlivě si doplním chybějící háčky a čárky) 

- bezchybně napíši diktát vět 

 

Procvičuji: 

- měkké a tvrdé souhlásky 

-slova se skupinami dě, tě, ně, a bě, pě, vě, mě 

 

Čtení 

- čtu každý den alespoň 15 min. vlastní knihu (hlasitě)   

- po přečtení knihy vyplním čtenářský list  

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

Učivo:  • Písanka 2. díl zelená Fraus po st.19 

• Diktát vět učebnice st. 72/12 

• Pracovní sešit 2. díl st. 6-8 (včetně) 

 

Doplňkové: 

• Učebnice st. 74-75 

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: - pamětně zvládnu alespoň polovinu nových slovíček: 

Weather (počasí) cold („je mi“ zima), rain (déšť), rainbow (duha), hot (horko), 

ice (led), sun (slunce), snow (sníh), wind (vítr), fog (mlha) 

Učivo:  • Weather (počasí) 

• Slovní zásoba  

• K procvičování a nácviku poslechu slovíček z tématu Weather je možné použít: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U49BO4ZPxL8 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-pocasi 

 

https://www.gramar.in/cs/#2
https://www.youtube.com/watch?v=U49BO4ZPxL8
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-pocasi


 

Matematika 

 

Cíle: - násobky 2, 3, 4, 5, 6 řeknu pamětně (úlohy s těmito násobky vyřeším bez 

pomoci tabulky, ta slouží pouze ke kontrole) 

- násobím sedmi (výpočet si vyhledávám v tabulce nebo dopočítávám) 

- vypočítám vzdálenost míst (cyklotrasa) 

- z trojúhelníku složím čtverec, obdélník a trojúhelník 

- sčítám a odčítám v okruhu čísel do 90 (stovkovou tabulku používám ke kontrole) 

 

Procvičuji si každý den ve škole i doma: 

- pamětně násobky 2,3,4,5,6  

Učivo:  • Pracovní sešit 2. díl do st.12 

• Pamětná násobilka 2,3,4,5,6 

 

Náš svět 

 

Cíle: - vysvětlím pojem skupenství vody 

- rozdělím jednotlivá skupenství (vody) 

- popíši koloběh vody v přírodě 

Učivo:  • Koloběh vody v přírodě.  

• Voda a její skupenství. 

 

Stále se nám nevrátila učebnice českého jazyka. Prosím o důslednější kontrolu. Děkuji. 

 

Dále je zapotřebí dokoupit tyto pomůcky, protože postupně dochází:  

tenký lihový fix a tuhé (tubička) lepidlo. Děkuji těm, kteří tak již učinili      

 

Vedení školy žádá všechny rodiče o respektování pravidel, při vyzvedávání dětí ze školy. 

Nevstupujte prosím do budovy školy, pokud nemáte předem dohodnutou individuální schůzku. 

Na děti počkejte před vchodem do školy. 

Dále pak omezte vjezd autem do areálu školy. 

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost. 

 

 

Přeji krásné únorové dny! 

Eva Bartesová 

 

 

 


