
                                 2.B TÝDENNÍ PLÁN 

    24.5.–28.5. 2021 

 

TÉMA TÝDNE: můj účes 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: - Čtu plynule 2-3 slabičná slova 
- Odpovím na otázky k přečtenému textu 
- Správně napíšu psacím písmem velká písmena 
- Na konci věty doplním správné znaménko 

Učivo: ✓ Čtení z čítanky, vlastní knížky, čtenářská dílna v pátek 28.5. 
✓ Opakování psacího písma 
✓ sloh na zadané téma – práce s kritérii 
✓ opakování – znaménka za větou, druhy vět 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Cíl: - sehraji scénku na téma: „To jsem já“ 

- Pohybem znázorním slova: run, clap, sit, lay, jump, walk 

Učivo: ✓ Opakování – barvy, čísla, tvary, počasí, pozdravy 
✓ Činnostní slovesa 
✓ Představím se a řeknu 2-3 informace o sobě (jak se jmenuji, kolik je mi let, co 

mám rád apod.) 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: - Zpaměti řeším příklady na násobení 3,4 

- Vymyslím slovní úlohu na násobení 3,4 
- Spočítám cenu nákupu 

Učivo: ✓ Pracovní sešit s. 53-56 
✓ Poznáváme znaménko děleno 

 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - Pomocí Vennova diagramu porovnám obec a město 

- Popíšu typické znaky ročních období (počasí, oblečení, příroda-zvířata, 
živočichové) 

Učivo: ✓ Opakování – obec a město 
✓ Roční období a změny v přírodě 

                                                                        
 



Informace pro rodiče: 
 
1. Ve středu a v pátek máme hodinu tělesné výchovy. Již tento týden jsme byli venku. Děti nutně potřebují 
vhodné oblečení, aby se mohly volně pohybovat – lézt, skákat, hrát s míčem apod. 
2. Od května pracujeme ve třídě s novou mapou učebního pokroku. Děti mají za úkol do pondělí 24.5. si 
mapu velkým písmem podepsat a přední stranu vyzdobit svým obrázkem. Vybarvená políčka jsou splněné 
cíle.  
3. Děti dostávají domácí úkoly k procvičení podle toho, co si potřebují ještě procvičovat, doučit. Budou 
potřebovat „úkolníček“, do kterého si budou úkoly zapisovat. Prosím o zakoupení, nebo si děti mohou vyrobit 
svůj vlastní. Fantazii a kreativitě se meze nekladou. Byla bych ráda, kdybychom „úkolníček“ mohly začít 
používat již od pondělí 24.5. Děkuji 
3. Na středu 26.5. budou děti potřebovat stránky ze starých novin. Využijeme pouze textovou část.  
4. V pátek 28.5. nás čeká módní účesová show. Bližší informace se děti dozvědí příští týden. 

 

 
 

               Krásný víkend přejí 
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     as.ped. Alena Jůzová 

                                                                                                           
 


