
 

                                                                  2.B TÝDENNÍ PLÁN 

                 8.3.–12.3.2021 

TÉMA TÝDNE:  zdravá strava 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: -  píšu správně souhlásky uprostřed a na konci slov 

- čtu i píšu au, ou, eu bez chyby 

- každý den čtu 10 minut 
Učivo: ✔ opakování – psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 

✔ dvojhlásky – au, ou, eu 

✔ PS 2. díl s. 29, uč. s. 46 

✔ písanka 2 s. 23-25 
✔ čítanka s. 94 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Cíl: - Odpovím na otázku: Do you like …? 
Učivo:  

✔ jídlo - 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Like
s_and_dislikes/I_like_I_don't_like_ft769084lz 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: - najdu 3 různá řešení stejného zadání (PS s. 21 c. 6) 

- porovnám výsledek příkladů na násobení, pokud zaměním čísla 
v zadání (např.  4.6 a 6.4) 

Učivo: ✔ Pracovní sešit 2. díl – s. 20-23 
✔ Opakování – násobilka 2-6 
✔ Sčítání a odčítání do 100  

 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - Připravím zdravou svačinu 
Učivo: ✔ Zdravá strava – děti připraví zdravou svačinku a poprosím o fotečku 

do edookitu (svačinky i s jejím tvůrcem) 
✔ Vytvoří si plakát (knížku, lapbook aj.) na téma – zdravá strava (mohou 

využít obaly od různých potravin, foto z letáků, mohou kreslit aj.) – 



zadání má jediné kritérium – děti musí použít nejméně 10 různých 
druhů potravin (velikost, formát, zpracování, nadpis atd. vše 
nechávám na kreativitě dětí) –v pátek 12.3. si děti plakát (knížku, 
lapbook apod.) přichystají na společný meet 

                                                                     
Informace pro rodiče: 

1. V pracovním sešitě matematiky si děti podle zájmu mohou řešit úlohy, které je zajímají. 
Aktuálně do strany 23. 

2. Tento týden pokračují třídní schůzky. Odkaz na meet zašlu na mail dětí. 
3. V úterý 9.3. zašlu ráno úkoly na tento den. Společný meet tento den nebude. 
4. Pokud by chtěly děti úlohy podle svého zájmu, prosím, napište mi. Můžete využít 

stránky: umimeto.org, matika.in, https://www.gramar.in/cs/. Mohu zaslat i různé 
hádanky, rébusy apod. 

 
 
Příjemný týden přeje 

                                                                                                           uč. Monika Semerádová, as.ped. Alena Jůzová 

                                                                                                           
 

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

