
 

                                                                  2.B TÝDENNÍ PLÁN 

                 17.5.–21.5.2021 

TÉMA TÝDNE:  stromy a keře 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: - písemně odpovím na otázku a používám naučená gramatická pravidla 
- vyhledám slovo ve slovníku 

- KAŽDÝ DEN  čtu 15 minut 
- v pátek 21.5. ČTENÁŘSKÁ DÍLNA – děti si vezmou knihu, kterou doma 

čtou 
Učivo: ✔ učebnice s. 18-20 

✔ čítanka s. 138-139 
✔ opakování učiva – PS s. 6-7 
✔ práce se slovníkem 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Cíl: - Odpovím na otázku: How´s the weather today? What´s your name? 

How old are you? 
Učivo: ✓ opakování 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: - hledám více řešení jednoho příkladu (s. 50 c. 1)  

- zapíšu čísla na číselnou osu 

Učivo: ✔ Pracovní sešit 2. díl – s. 50-52 
✔ Opakování učiva 

 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - Nakreslím strom, keř, květinu a porovnám rozdíl v jejich stavbě těla 

- Znám 4 typické zástupce stromů, keřů a jarních bylin  
Učivo: ✔ Stromy a keře 

✔ Stromy jehličnaté a listnaté 

✔ Rozdíl mezi stromem, keřem a květinou 

    
 



 
                                                                 
Informace pro rodiče: 
 

1. Milí rodiče, milé děti, v pondělí 17.5. se společně sejdeme ve škole. A doufáme, že už budeme chodit 
každý pracovní den až do konce školního roku.   

2. V pondělí si děti donesou všechny pomůcky. Na pondělí budou děti potřebovat pevnější plastový 
kelímek. Zkusíme si na něho „zahrát“. Máme několik kelímků z Ikey ve škole, ale bohužel to nebude 
stačit pro všechny děti. Tak pokud máte doma, určitě si vezměte s sebou do školy. 

3. Výuka již bude probíhat podle rozvrhu. Do 12:00 hodin kromě středy, kdy máme do 12:50 hodin. 
4. Pokud bude příznivé počasí, budeme chodit sportovat ven. Děti budou od příštího týdne na hodiny 

tělesné výchovy potřebovat sportovní oblečení a boty na ven. Prosím, zkontrolujte velikost tenisek. 
Některé děti dost povyrostly, tak aby jim nebyly malé. Děkuji 
 

 

      Pěkný týden přeje 
                                                                                                           uč. Monika Semerádová, as.ped. Alena Jůzová 

                                                                                                           
 


