
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Jindra Chourová 2. B 27. 4. – 30. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče. Doma už jsme 6 a půl týdne. Už jste se jistě naučili 
domácímu učení i domácímu pomáhání. A protože nám počasí a sluníčko přeje, jistě 
zažíváte i práci na zahrádce nebo sportování v přírodě. Děkuji všem za zaslané 

obrázky nebo fotky i za dopisy přes mobil. Ve vaší práci vám přeji hodně zdaru a 

hlavně hodně zdraví. 

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

ČESKÝ JAZYK Opakování a procvičování psaní 

u/ú/ů. 

Do sešitu: 98/2…vyber si  

2 sloupečky 

 

V učebnici je to str. 37 

Pravopisná cvičení pro 2. ročník 

PSANÍ Písanka: str. 26, 27.  

ČTENÍ Žlutá čítanka str. 97 – 105. 

Nahlas denně jednu stránku. 

Do čtenářského sešitu – vyber si 

jeden článek a k němu vypracuj 

čtenářský list. 

Čtenáři stále pokračují ve čtení své 

rozečtené knihy. 

 

MATEMATIKA Pokračujeme: 

str. 30, 31 

str. 77 

Do sešitu: str. 29/4 

Nezapomeň na sloupečky 

z Početníku!!! 

Pětiminutovky pro druháky 

PRVOUKA Pokojové rostliny. Domácí mazlíčci. 

Můžete si doplnit str. 46, 47 

Učebnice str. 46 - 47. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Práci si rozděl- každý den část 

 To, co čteš, někomu doma vyprávěj. 

Je to kontrola, abys věděl, o čem čteš. 

 Pokud něco nestíháš, nezvládáš, 

Vážení rodiče a prarodiče.  

Velmi mě potěší, když mi pošlete vy 

nebo děti fotku, obrázek nebo dopis.  

 

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-pro-druhaky.html
https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/petiminutovky-pro-druhaky.html
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nevadí. 

 Ale můžeš se zkusit poradit. 

 Pomáhej s domácími pracemi - získáš 

tím nové zkušenosti a uděláš někomu 

radost. 

 

Děkuji.  

Používejte novou adresu: 

jindra.chourova@kamenka-

celakovice.cz nebo můj telefon. 

 

 

Úkoly a zadání v pravém sloupci tabulky jsou jen zdroje. Zde si děti, budou-li chtít, 

mohou procvičovat učivo hravou formou na počítači. 

Zde je adresa stránky, kde si děti mohou stáhnout názorné tabulky a přehledy učiva: 

https://www.kamenka-celakovice.cz/pro-deti-s-ivp/.  

 

 

Dobrovolný úkol: 

Čteme i ve své knize. Čtenářský list nyní už můžete vypracovávat do velkého 

čtenářského sešitu. Přeji vám všem hodně zdraví, dobrou náladu a úspěch při práci. 

 

Krásné jarní dny! 

Jindra Chourová 2. B 
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