
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Klosová 2. A 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti i rodičové, 

posílám Vám další práci s přáním pevného zdraví. Tento týden se budeme věnovat 
procvičování čtení a psaní skupin dě, tě, ně a práci na Čtenářských listech. Čekají na 
Vás i nějaké rébusy a puzzle. V matematice se budeme potýkat s čísly a počítáním do 

sta. Nejen za dveřmi je jaro, jarní téma nás čeká, i v prvouce. Vím, že je to pro Vás 

těžké, děti, pracovat doma, ale pro vaše rodiče, věřte, je to ještě těžší.  

Já ale vím, že to společně zvládneme. Trvale platí, že můžete využít v případě potřeby 

email nebo tel. kontakt. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Pondělí až pátek 

Čtení: pokračujte ve čtení knihy dle 

výběru dítěte  

Pondělí: Učebnice ČJ: (SKUPINY 

DĚ, TĚ, NĚ) – přečti si cv.1/87 

pracuj dle oranžových otázek 1 až 

4, najdi v cvičení všechny věty 

tázací a pozměň je na věty 

rozkazovací nebo přací,  

Úterý: Písanka: s. 28, doplň ě (dě, 

tě, ně), opiš říkanku a vylušti 

rébusy 

Středa: Učebnice ČJ: (SKUPINY 

DĚ, TĚ, NĚ) cv.2/87 přepiš cvičení, 

oprav dle učebnice, vyhledej slova 

lichotivá  

Čtvrtek: Písanka: s. 29, pracuj dle 

zadání, diktát slov – přepiš slova 

z nabídky u cvičení 

Pátek: Učebnice ČJ: s. 88 (Sloh) – 

přečti si cv.1/88, pracuj dle pokynů 

1 až 5 

 

MATEMATIKA Pondělí až pátek 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ 

S PŘECHODEM ZÁKLADU DESET, 

ORIENTACE V ČÍSELNÉ SÍTI 

Pondělí: PS s. 21 (cv.6/21 

nedělej) 

Úterý: PS cv. 1,2 /22 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Středa: PS cv. 3/22, 1/23, 3/23  

napiš pouze příklad (řešení) na 

linku ke slovní úloze do PS 

Čtvrtek: PS cv. 2/23, 7/23 pracuj 

dle zadání 

Pátek: PS cv.4,5,6/23, cv.3a/24 

PRVOUKA Pondělí až pátek 

PS s. 52 pracuj dle zadání 

 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

Pondělí až pátek 

Ilustrace čtenářského listu – 

nakresli obrázek, který bude mít 

něco společného s knihou, kterou 

sis vybral ke čtení 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pozorně čti  

 Čti každý den a ke každé knize, kterou 
dočteš, si vytvářej Čtenářský list (název, 

spisovatel, ilustrace)  

  

 

 

 

 

 

 

 Příklady z matematiky počítej s 
rozvahou, raději pomalu, chybné 

příklady zkusit znovu 

 V matematice používej bez zábran 

počítadlo, číselnou osu, kostky, lego, 
kolíčky, kreslení – vše je povoleno – 
cílem je dojít ke správnému výsledku 

vlastní cestou   

 Rozvrhni si čas na jednotlivá cvičení, 

nemusíš hned vše udělat najednou 

 Dbej na odpočinek, správné sezení a 

protáhni se v průběhu práce  

 Mezi úkoly si stanov přestávky, podobně 

jako ve škole  

 

Přeji Vám hodně sil a hlavně zdraví.  

Vše společně zvládneme! 

 

 

Pohádky 

B. Němcová 
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Upřesňující informace: 

Milí rodiče,  

prosím, berte rozvržení učiva pouze jako doporučující, můžete je přesouvat tak, jak 
budete s dětmi potřebovat. Přenechte iniciativu a zodpovědnost dětem, ony to 

zvládnou. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  

 

Zkus v každé větě najít číslo. Např. Medvěd žije v lese. 

Dnes je den cirkusový.                                   

U vchodu na lípě tančí hadi. 

V manéži kluše stádo koní. 

Je tu celé město. 

 

Procvičování skupin dě, tě, ně 

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem základu deset 

Jarní rostliny - poznávačka 

 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-3/pocitame.html
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm

