
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Cíl: - vyhledám nebo vytvořím 
slova obsahující  slabikotvorné R a 
L                 vyhledám ve větě 
podstatné jméno

Tvořit a vyhledávat slova se slabikotvornými písmeny L a R 
budeme během online hovorů. Slovní druhy - seznam se s 
přehledem slovních druhů v pracovním sešitě st.15, dopsat 
slovní druhy do listů květiny můžeš s pomocí učebnice st.76. Ve 
větách budeme hledat  první slovní druh - podstatná jména 
(během video hovoru).

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

Čti si svoji knihu (krásné čtenářské inspirace, Ti během 
minulého týdne dali spolužáci a spolužačky:-))

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

Písanka - dokončení 2. dílu (pokud ještě nemáš hotovo). Máš-li 
hotovo v Písance, do malého sešitu A5(český jazyk/list papíru, 
který si vložíš do Písanky) si přepiš psacím písmem cvičení z 
učebnice st. 85/7 (procvičíš si psací písmo). Pamatuj na pravidlo 
psaní velkých písmen u jmen vlastních! Ústně si doplň souhlásky 
a u/ů/ú v učebnici st. 85/8a (zopakuješ si učivo, které jsme už 
probírali)

online procvičování https://www.gramar.in/cs/#2
Matematika Pracovní sešit:
Cíl: -vyřeším samostatně, alespoň 
jednu ze slovních úloh

Pracovní sešit 2. díl  Řešíme slovní úlohy st. 24 celá (cv. 2 
dobrovolné),  st. 25 celá (cv. 10 - nemodeluj, ale rovnou 
nakresli různé geometrické tvary a dopiš k nim názvy př. 
čtverec), st. 26 (ve cv. 4 rýsuješ úsečky. Pamatuj, že rýsuješ 
tužkou! Připomenutí pojmu úsečka najdeš v odkazu níže:-)

úsečka - připomenutí https://cz.pinterest.com/pin/463870830375810796/

Cíl: - spojuji body (počáteční bod je 
značen růžově, dále pokračuj podle 
šipek, na závěr všechny body spoj-
pokud jsi postupoval/a správně, 
vznikne Ti obrázek)                                
- pomocí tangramu (různých 
trojúhelníku) tvořím obrazce

https://cz.pinterest.com/pin/463870830375381536/

 tangramem - můžeš procvičit 
geometrii, logické myšlení i 
angličtinu:-)

https://cz.pinterest.com/pin/463870830375393833/

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

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

Tento týden si do svého lapbooku přidej další důležité informace 
o lidském těle. Napiš si jak pečovat o své zdraví - spánek (jak 
dlouho spíš), pohyb (jaký sport provozuješ), jídlo (vytvoř si 
jídelníček na jeden den-snídani, svačinku, oběd, svačinku a 
večeři, jak odpočíváš (jak si nejlépe odpočineš).  Vše si zapiš do 
lapbooku:-)                                  O víkendu přecházíme ze 
zimy do jara. V sobotu 20.3. máme první jarní den.                                                                                         
Brzy budou Velikonoce  a Ty si už můžeš pomalu zasít semínka 
(obilí, tráva..., aby vše stihlo vyklíčit). Popros maminku, aby 
Ti vyfoukla vajíčka a ty je ozdob:-)                           

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 26. týdenního plánu nebo můžeš 
trénovat na víše uvedeném odkazu. Ve čtvrtek se můžeš těšit na  
procvičování během video hovoru.

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 na ven Tvůj pobyt venku může být užitečný také pro přírodu. S každou 
procházkou můžeš ve svém okolí uklidit to, co do přírody 
nepatří. Inspiruj kamarády a své okolí. Vyfoť vše, co uklidíš. 
Foto můžeme umístit na školní web, abychom inspirovali i další 
děti:-)

Tvořivé muzicírování:
Písnička Utopíme Morenu… https://www.youtube.com/watch?v=-87BpwOadVk
Výroba píšťalky z proutku https://www.youtube.com/watch?v=uNHplzkxA94
Výtvarná jarní inspirace https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/jaro

Dále doporučuji k procvičování:

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

Od pondělí do čtvrtka online výuka pro dvě skupiny od 8.30-9.40 (beze změn). V pátek spojená celá 
třída 8.30-9.00 (také beze změn) sdílení a hodnocení týdne. Konzultační hodiny pro děti (ráda se 
uvidím i s rodiči :-)) dle potřeby v pátek od 9.00-9.30 (zůstává beze změn). Odkaz na každý video 
hovor je přímo v učebně 2.A.  


