
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jindra Chourová 2. B 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče. 

Dnes máme před sebou krátký pracovní týden, jenom 3 dny. Zároveň je to ale týden 
velikonoční (pašijový). Vzhledem k tomu, že letos Velikonoce nemůžeme trávit 

s ostatními lidmi a kamarády jako jindy, užijte si je alespoň doma, v rodině.  !!! 

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

ČESKÝ JAZYK Zopakujeme si slova se skupinou 

dě, tě, ně.  

Do sešitu: 107/1   

 

V učebnici je to str. 59., 60. 

Písmeno e 

Abeceda 

Hrad a strašidýlka 

PSANÍ Písanka: str. 22.nebo23. POZOR! 

Můžete si vybrat jednu.(kdo chce, 

může obě) 

 

ČTENÍ Stále pokračujeme ve čtení své 

rozečtené knihy. 

Nahlas denně jednu stránku. 

Velikonoční koleda – zpaměti. 

V naší barevné čítance: krásné 

čtení str. 37. - 40. 

MATEMATIKA Pokračujeme: str. 24., 25. 

                     str. 70. – první 

řádek 

Do sešitu:str.25/4 a. 

Sčítání a odčítání do 100 

Matematika hrou 

Počítáme do 100 

PRVOUKA Velikonoce.  

Zdobení bytu. Vytvořte samostatně 

aspoň jednu dekoraci. Zdobení 

kraslic. Pletení pomlázky 

(copánku). 

Znát jarní měsíce. 

Jaro v přírodě 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Práci si rozdělte- každý den trochu 

 Pozdrav od všech paní učitelek 

z družinky: 

 

Básnička pro Vás děti 

Vážení rodiče a prarodiče.  

Kdyby se děti chtěly pochlubit nějakou 
prací, obrázkem, fotkou, budu velmi 
ráda. Používejte nyní prosím novou 

adresu: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/abeceda
http://skolicka6.sweb.cz/HRAD/HRAD.htm
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida
https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/pocitame-do-100---test.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/jaro-v-prirode
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/2B-Tydenni-plan-06_04-08_04_2020_Priloha.pdf
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Dobrovolný úkol – družinka: 

 

Video návod na výrobek - překvapení 

 

 

 

 

Emailová adresa: 

 

jindra.chourova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Úkoly a zadání v pravém sloupci 

tabulky jsou jen Zdroje. Zde si děti 
mohou procvičovat hravou formou na 

počítači (ne příliš dlouhou dobu). 

 

Návod na aktivaci zasílání 
automatických informací ze systému 

IŠKOLA (vývěska a email): 

Zde klikněte na odkaz pdf 

 

Přeji vám všem hodně zdraví, dobrou náladu a užijte si doma společné chvíle. 

Krásné sluníčkové Velikonoce! 

 

Jindra Chourová 

Třídní učitelka 2. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM
mailto:jindra.chourova@kamenka-celakovice.cz
mailto:jindra.chourova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Navod_iskola_rodice_prihlaseni_odberu_emailu.pdf

