
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Klosová 2. A 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, 

moc Vás pozdravuji a doufám, že jste oslavily svátek maminek. Tento týden už nás 
žádný svátek nečeká. No, možná přeci. Svátek bude mít Pankrác, Servác a Bonifác. 
Nyní si říkáte, proč to píše. Nikoho s takovým legračním jménem neznám. Já také ne. 

Ale tyhle tři, znají všichni zahrádkáři a farmáři, protože…  

Zkus to zjistit. A mám pro tebe ještě jeden logický rébus v dobrovolných úkolech.  

Pošlete řešení. Děkujeme všem, kteří posílají svou práci, dopisy a obrázky. 

Hezký týden přejí 

    

Lenka Klosová a Jitka Branišová 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí až pátek  

Tvrdé slabiky, přepis, psaní 

slov, párové souhlásky na 
konci slov 

Čtení: Pokračujte ve čtení knihy 

dle výběru dítěte.  

Pondělí: Dnes si zopakujeme 
tvrdé slabiky. Nejdříve si je 

nahlas řekni a pak je napiš do 
písanky. Do vět doplň živočichy 
z obrázků a věty napiš. I dál 

postupuj dle zadání. Co 
znamená pyšný jako páv? Jaký 

je? Zamysli se, bude … jako 
motýl, tygr, velryba, krokodýl 
(velký, hladový, krásný, 

strašný). 

Úterý: Přečti si článek Lovec 
žab. Zkus vyprávět podle 

otázek 1 až 4. Vyhledej si slova 
s vyznačenou souhláskou a 

řekni si např. Jakub, bez 
Jakuba. Slyším b, a proto 
napíšu b. Čáp, bez čápa. Slyším 

p, a proto napíšu p. (hub – 
houba, vrb – vrba, chléb – 

chleba) 

Středa: V článku lovec žab 
vyhledej 5 sloves a 5 

 Učebnice ČJ s. 96 

 Písanka s. 19, 32 

  

 Kniha podle tvého výběru 

  

 Písanka s. 19 

 

 

 

  

 

 

 

 Učebnice ČJ: cv.1/96 

 

 

 

 

 

 Učebnice ČJ: cv. 1/96 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

podstatných jmen. Zkus popsat 

čápa. Jaké má tělo, hlavu, 
zobák, krk, nohy, barvu, čím se 
živí, kde žije apod.  

Čtvrtek: Přečti si říkanku a 

podtrhni slovesa. Říkanku pěkně 
opiš, špatně napsaná slova si 

oprav na volný řádek. Vylušti 
přesmyčky. Víš, kdo měl šosy? 
Co to je? Zeptej se, pokud 

nevíš. 

Pátek: Dnes doplňuj do slov b, 
nebo p a odůvodni pravopis. 

Vyber si tři slova, vymysli s nimi 
tři věty a napiš je. Např. Na 

okno přilétl holub. Šlo ti to? 
Nakresli si smajlíka hodnocení. 
A zkus mi to poslat.  

 

 

   

 Písanka: s. 32 

 

  

 

 

 Učebnice ČJ, cv.2/96 

 Umím, vím, jak na to. 

  Učím se, většinou vím. 

  Nechce se mi, nevím, jak do 
toho. 

  Snažím se, potřebuju 
poradit. 

MATEMATIKA Pondělí až pátek 

Počítání do 100, slovní úlohy 

– příprava násobení, 
porovnávání, měření, 
rýsování úseček 

Pondělí: Nejprve malá 

rozcvička cv.1/68 pouze 1. 
sloupeček sčítání a odčítání do 

100. Vrať se, na s. 35 a zkus 
pomalu řešit slovní úlohy, maluj 
a pak doplňuj. Vzorem ti je 

první slovní úloha. Pokud by to 
nešlo, volej. Paní učitelka je na 

telefonu. 

Úterý: Spočítej 2. sloupeček 
cv.1/68 a pak zase pomalu a 

jistě řeš 3. a 4. slovní úlohu. 

Středa: Geometrie: Pečlivě měř 
a rýsuj podle pravítka úsečky.  

Čtvrtek: Procvičuj si počítání do 

100 (3. sloupeček) cv.1/68  a 
pak se vrať na s. 36. Spočítej si 
kolik je kytiček u sebe. Dvě. 

Zakroužkuj si dvojice. Kolik 
vytvořily dvojic. Čtyři. Zapíšu:  

 PS M: s. 35, 36, 68 (1. cv.), 77 

  

  

  

 PS cv. 1/68 (1. sl.) a cv. 1,2/35 

 

 

 

  

  

 PS cv. 1/68 (2. sl.), cv. 3,4/35 

 

 PS cv. 77 

 

 PS cv.1/ 68 (3. sl.), cv. 1/36  
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

4. 2 = 8 (2+2+2+2=4) Kolik je 

ve skupině trojlístků? Tři 
trojlístky. Kolik je skupin 
(trojic). Také tři. 3+3+3=9, 

3.3=9  

Pokud si nebudeš vědět rady, 
zavolej! 

Pátek: Vypočítej poslední 

sloupeček cv1/68. Nenech se 
zmást! Vrať se na s. 34 a udělej 

si sebehodnocení (smajlíky). 
Zkus mi své hodnocení poslat. 
Děkuji. Můžeš si také vyřešit 

Sudoku, Bingo, číselné řady 
– je to dobrovolné.  

 

 

 

 

 

PS s. 34 – sebehodnocení, 
cv.1/68 (4. sloupeček) 

 

 

PRVOUKA Pondělí až čtvrtek 

 Hospodářská zvířata 

 Pracuj dle zadání.  

 PS s. 57 

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.  

 

Pohádky 

B. Němcová 
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 Mezi úkoly si stanov přestávky, podobně 

jako ve škole.  

 Pokud něčemu neporozumíš, dej vědět, 

zeptej se, nebo to odlož, až se uvidíme 

 

Upřesňující informace: 

 

Vážení rodiče žáků současných 1. - 3. tříd. Chceme Vás požádat o sdělení Vašeho 

zájmu o družinu ve školním roce 2020/2021. Pište prosím, v kladném i záporném 
případě, na adresu druzinka@kamenka-celakovice.cz do 31. 5. 2020 
Případné dotazy ráda zodpovím na této adrese. 

Děkujeme za spolupráci. 
 

Za ŠD Kamenka 
Kateřina Dobšovičová, vedoucí 

 

Milí rodiče,  

děkuji za pozornost a čas, věnovaný žádosti školní družiny, která potřebuje pro přípravu 

příštího školního roku vaši pomoc. Ta je důležitá pro dobrou organizaci družiny v příštím 

školním roce.  

  Stále platí že, rozvržení učiva je pouze doporučující a iniciativu a zodpovědnost 
přenechme více dětem, ony to zvládnou. V matematice se budeme věnovat přípravě na 

násobení, průběžně jsme se tomu věnovali už dříve, při sčítání (tzv. problémové úlohy). 
Kdy děti samy hledaly řešení. A nyní se k tomu učebnice vrací a děti se učí pojmy 
násobení a krát. Pokud bude mít někdo problém, ozvěte se a vyřešíme to. Dětem jsem 

však chtěla nabídnout už něco o krok dál. Nebojte, budeme se tomu systematicky 
věnovat i ve škole.  Umožněte prosím, také dětem poslat mi sebehodnocení. Moc děkuji 

za ochotu zprostředkování kontaktu s dětmi pomocí telefonu, emailu, apod. 
(lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz), ale také za čas, který věnujete 
společnému vzdělávání.  Projekt Diakonie nadále pokračuje a tak nechávám 

k dispozici odkaz:  Dopis seniorům – projekt - dobrovolné .  

Děkuji Vám ještě jednou, nejen já, ale i paní asistentka a přejeme příjemný a klidný 

týden 

Lenka Klosová, Jitka Branišová  

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo) 

Rébus: 

Dívám se na fotografii a vidím sebe a své dítě, ale není to můj syn. Kdo je na 

fotografii? 

 

Párové souhlásky P a B 

Porovnávání čísel do sta 

Počítání do sta 

Pole a hospodářská zvířata 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/b-p/index.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/porovnavani-cisel-do-100/porovnavame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-2/pocitame.html
https://edu.ceskatelevize.cz/zemedelska-krajina-pole-ii-5e441a37f2ae77328d0a693d

