
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Klosová 2. A 18. 5. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, 

moc Vás pozdravuju. Už víte, něco o ledových mužích? Co rébus? Ano, dívala jsem se 
na svou dceru, která je také mým dítětem. Kdo věděl, gratuluji. Dnešní hlavolam bude 
zase v dobrovolných úkolech, tentokrát je z oblasti čísel. V Českém jazyce se budeme 

věnovat párovým souhláskám, v matematice násobilce, podle Pipi punčochaté 
nábosilce a v prvouce se nechte překvapit. 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  

Přepis, psaní slov a vět, 
párové souhlásky na konci 
slov d a t. 

Čtení: Pokračujte ve čtení knihy 
dle výběru dítěte.  

Pondělí: Dnes to bude 
jednoduché. Vyřeš hádanky, 

doplň písmena a řešení, 
vzpomeň na barvy duhy a napiš 

je a nakonec si vyber jednu 
hádanku a opiš ji co nejlépe. 
Vysvětli někomu, co znamená, 

když řekneš, že leje jako 
z konve.  

Úterý: Přečti si článek Drozd. 

Vyhledej si slova s vyznačenou 
souhláskou a řekni si např. 

drozd, bez drozda, drozde. Znáš 
Dudlu a Dudlíka? Jsou to moc 
dobří kamarádi, ale nešikové. 

Něco ti o nich povím.  

Dudla odtud vyletěl hned za 
Dudlíkem, který snad spadl do 

polévky, protože Dudlík se 
dosud pořád nenaučil plavat. 

Neboj, zachránil ho. Podívej se, 

jak jsou napsaná tučně 
vytištěná slova (odtud, hned, 
snad, dosud, pořád), co píšeme 

na konci?  Ano, d. Slova si 

 Učebnice ČJ s. 97 

 Písanka s. 33 

  

 Kniha podle tvého výběru 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

nemůžeme zdůvodnit, protože 

se naši předci rozhodli, že je 
budou psát a hotovo. A ty, abys 
je také uměl napsat, se nauč, 

zpaměti větu o Dudlovi a 
Dudlíkovi. A hned to budeš 

umět. Také si zkus k větě 
nakreslit obrázek a nahoru si 
větu napiš a zvýrazni si slova 

odtud, hned, snad, dosud, 
pořád a písmeno d. Také proto 

se kluci jmenují Dudlík a Dudla. 
Obrázek si někde pověs, ať ho 
máš na očích. 

Středa: Dnes si udělej cv.2/97, 
vyber si pět slov a vymysli si 
s nimi věty. Pozor na slovo rád 

– máme se rádi. 

Čtvrtek: Dnes si vymysli věty 
se slovy odtud, hned, snad, 

dosud, pořád a napiš si je. 
Zkontroluj, že máš slova i věty 
dobře.  

Pátek:  Vezmi si tři čisté bílé 

listy, každý přelož na půl. Vezmi 
1. list a napiš nahoru na 1. 

polovinu LED – bez LEDU 

A nakresli si pod slovo třeba led 
na rybníce a ledního medvěda. 

Na 2. polovinu listu na piš LET- 

LETÍM 

A nakresli letící ptáky, letadla… 

Stejně si nakresli na druhé dva 
listy slova JED a JET, PLOD a 

PLOT 

Můžeš si i nakreslit smajlíky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učebnice ČJ: cv. 2/97 

 

 

 Sešit, blok s linkami na psaní 

 

  

 Učebnice ČJ, cv.4/96 

 Tři čisté bílé listy 

 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, násobilka 2, 
porovnávání, měření, 

rýsování úseček, tělesa 

Pondělí: Už víš, že sčítání 
stejných sčítanců je zbytečně 
dlouhé a tak lidé vymysleli 

násobení. Ve cv. 2, 3 a 4 pracuj 

 PS M: s. 36,37,38,78 

  

  

 PS cv.2,3,4/36 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

podle pokynů a půjde to raz, 

dva. (cv.3/36) 3 po 5, 3.5 = 15  

Úterý: Pomalu a pozorně pracuj 
dle pokynů na s. 37 

Středa: Geometrie: Pečlivě měř 

a rýsuj podle pravítka úsečky. 
Cv.3 (AB – úsečka, A, B – body, 
|AB| – délka úsečky), cv. 4 – 

můžeš se podívat třeba na 
krejčovský metr, cv. 5 krychle, 

kvádr, válec, kužel, jehlan) 

Čtvrtek: Násobilka 2 ve cv. 1 
doplňuj do volných políček 
násobky dvou, jak jdou za 

sebou, pak skákej po ose po 
dvou, kroužkuj a říkej si 

násobky dvou. Ve cv. 6 
vybarvuj políčka s násobky 2 a 
pak je napiš od nejmenšího po 

největší a obráceně. Pokud si 
nebudeš vědět rady, zavolej! 

Pátek: Dnes se uč pomalu 

násobky 2 zpaměti a doplň si 
výsledky (součiny) násobení ve 

cv. 5 Pak udělej cv.6/39 (sčítání 
a odčítání do sta) 

  

,PS s. 37 

 

 PS s. 78 

 

 

 

 PS cv. 1, 2, 6 /38  

 cv. 3,4, /38 je dobrovolné. 

 

 

 

 

 

 PS cv. 5/38, cv.6/39 

 

 

PRVOUKA Pondělí až pátek 

 Domácí ptáci 

 Pracuj dle zadání.  

 PS s. 58 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pozorně čti. 

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

spisovatel, ilustrace).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádky 

B. Němcová 
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 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.  

 Pokud něčemu neporozumíš, dej vědět, 

zeptej se, nebo to odlož, až se uvidíme 

 

 

Upřesňující informace: 

Milí rodiče,  

děkuji za pomoc a vstřícnost a součinnost při plánování šk. skupin. Děkuji i za pomoc a zpětnou 

vazbu při domácí výuce. Stále platí že, rozvržení učiva je pouze doporučující a iniciativu a 

zodpovědnost přenechme více dětem, ony to zvládnou. V matematice se budeme věnovat 

násobení 2 a párovým souhláskám v ČJ. Nebojte, budeme se tomu dál 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  

 

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 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo) 

Hlavolam: 

Kolikrát použijeme číslici 1, chceme-li napsat všechna čísla od 0 do 50? 

 

Párové souhlásky d a t 

Násobení 2 

Násobky 2 – vetřelci  

Co nám dávají domácí zvířata 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost/
https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/d-t/index.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/vyhledavaninasobku2.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/najdi-vetrelce/pocitame.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1234

