
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Cíl: - správně píši vlastní jména a 
jména míst

Pracovní sešit 2. díl st. 26-28

Cíl: - čtu každý den alespoň 15 
min. vlastní knihu (hlasitě)  
- čtu tak, aby mě posluchač slyšel a 
rozuměl mi
- hlasem rozlišuji konec vět 

Četba vlastní knihy.

Cíl: - správně píši text psacím 
písmem
- provádím kontrolu napsaného 
textu (pečlivě si doplním chybějící 
háčky a čárky)

Písanka po st. 27 (Na st. 27 je v zadání uvedeno, aby děti v 
přepsaném textu podtrhly slova obsahující písmeno ž a znovu 
některá slova přepsaly. Stačí pouze přepsat sloku a v přepisu 
podtrhnout slova obsahující ž, není třeba znovu přepisovat:-))

Doplňkové učivo: učebnice st. 84-87 (jména vlastní a jména 
místní)

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

Matematika Pracovní sešit:
Cíl: -pamětně násobím 2-6 
(násobky) - sčítám a odčítám v 
okruhu čísel do 100 

Pracovní sešit 2. díl do st. 16 cv. 1 a 2. Řešení úloh s věkem. 
St.17 cv. 4 - 7 Zvířátka dědy Lesoně - vyrovnané síly družstev, 
sousedé a součtové trojúhelníky st. 18 cv. 1-4 počítáme peníze, 
tratě a jejich zastávky st. 19 celá (kromě cv. 7)

online procvičování https://www.matika.in/cs/

Náš svět Život člověka, jeho tělo a smysly
Cíl: - tvořím lapbook na téma: 
Člověk 

Tento týden si děti zopakují části lidského těla (viditelné), kterým 
jsme se věnovali už v první třídě.  Děti si začnou vyrábět labook 
Člověk - Mohou začít tvořit, vlepovat, vypisovat, malovat... vše, 
co již znají. Poté mohou vyhledávat informace v encyklopediích.  
Tisknout obrázky, krátké texty, skládat do různých tvarů. 
Lapbook = "kniha do klína" bude jejich malou učebnicí o 
člověku. Jde o projekt, který bude vyžadovat více času. Toto 
téma si ponecháme alespoň 14 dní.

lapbook - Co to je? Jak jej vyrobit? https://www.youtube.com/watch?v=KtbhWG2ar00
https://www.youtube.com/watch?v=7qlys-dZzrI
https://www.youtube.com/watch?v=mQtCFFQc15Q

Anglický jazyk https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
Výslovnost - slovní zásoba My 
body

https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU

Angličtina s Hurvínkem - chuť a 
hmat

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

Cíl: - zopakuji si slovní zásobu 
(části hlavy a lidského těla)

slovní zásobu najdeš v příloze nebo můžeš trénovat na víše 
uvedeném odkazu

TÝDENNÍ PLÁN
8.3.-12.3



Předmět SPP  Předmět se týká pouze dětí, které spolupracují s Mgr. Jolanou 
Žádníkovou. Výuka bude probíhat ve středu od 10.25-11.10. 
Odkaz na meet děti naleznou v učebně SPP.

Inspirace do přírody: Můžete vyrobit domečky pro skřítky:-)

Využít své smysly (poslouchat zvuky a určit, o jaký zvuk jde, 
vnímat teplo a zimu na prstech, zrak-zaostřovat na list (vzdalovat 
si jej…) a hlavně si to v přírodě užít.-)

Výtvarná inspirace z Moravské 
galerie - chuť a umění

https://www.youtube.com/watch?v=ymC2m_yF1UE

Tvořivé muzicírování:
Skleněná harfa - můžeš hrát na 
sklenice s vodou

https://www.youtube.com/watch?v=y7DQmXKtghc

"Kytara" z gumiček https://www.youtube.com/watch?v=MaRu4yjnkHo
Výroba bubínku https://www.youtube.com/watch?v=kkIK_0GBzdc
Lze vyrábět i další nástroje kazoo, 
tamburíny, drhla, dešťové hole aj. 

Pokud nemáš hudební nástroj, ale rád/a bys některý vyzkoušel/a, 
tak neváhej a vytvoř si ho:-) Své hudební představení nám můžeš 
nahrát.

Dále doporučuji k procvičování:

umimeto.cz, skolasnadhledem.cz, skolakov.eu, vcelka.cz

V týdnu od 8.3. budou probíhat online triády (rodič-dítě-pedagog). Děkuji všem, kteří se zapsali do tabuky. 
Ostatní prosím, aby tak učinili do neděle. Děkuji.

Od pondělí do čtvrtka online výuka pro dvě skupiny od 8.30 - 9.40 V pátek spojená celá třída 8.30-
9.00 sdílení a hodnocení týden. Konzultační hodiny dle potřeby v pátek od 9.00-9.30. 


