
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Klosová 2. A  4. 5. – 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, 

jaký byl týden? Co čarodějnice? I tento pracovní týden bude o jeden den kratší, protože 
v pátek 8. května budeme slavit státní svátek – Den vítězství. A také bude v neděli 

Den matek, to je svátek všech maminek, nebojte, tatínkové nepřijdou zkrátka.  

Můžete maminkám zarecitovat básničku, namalovat obrázek, napsat přáníčko, vyrobit 
dárek, natrhat kytičku, určitě jí to udělá radost. A když budou naše maminky spokojené 

i my budeme mít hezčí den. Děkuji, za obrázky čarodějnic. 

Hezký týden přejí Lenka Klosová a Jitka Branišová 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí až čtvrtek  

Skupina mě, rozvoj sl. 
zásoby a popis, přepis, 

hranice slov, vlastní jména 

Čtení: pokračujte ve čtení knihy 
dle výběru dítěte.  

Pondělí: Zjisti, který den se 

slaví Den matek. Najdeš to 
v kalendáři. Přečti si a opiš 

báseň Mamince. Vylušti si 
rébusy květin a nakresli 
mamince kytičku. 

Úterý: Přečti si článek 

Měsíček. Odpověz, na otázky. 
Co se mamince nelíbilo, jaký 

trest následoval, kdo 
Bartoloměje utěšil? Pracuj dle 
zadání ve cv. 2.  Vysvětli slova: 

mělčina, měřítko, zaměstnanec 
a zemědělec.   

Středa: Vyber si 3 podstatná 

jména z cv. 2 a utvoř s nimi 
věty. To stejné udělej ještě se 

3. slovesy. Ve cv. 3 hledej 
společný název (nadřazené 
slovo) a doplň, jaké věci nebo 

zvířata jsou. Máš tam i 
nápovědu.  

Čtvrtek: Pracuj na s. 31 dle 

pokynů.  Pozor na psaní jmen! 

 Učebnice ČJ s. 94 

 Písanka s. 30, 31 

  

 Kniha podle tvého výběru 

  

 Písanka s. 30 

 

 

 

 Učebnice ČJ: cv. 1,2/94 

 

 

 

 

 

 Učebnice ČJ: cv. 2,3/94 

 

 

  

 

 Písanka: s. 31 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/rodina-struktura-rodiny-mezilidske-vztahy-5e44194117fa7870610ed51a
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Vysvětli: Mají dětí jako smetí. 

Mají dětí hodně? Mají dětí málo? 

  

MATEMATIKA Pondělí až čtvrtek 

Počítání do 100, slovní 
úlohy, porovnávání, měření, 
odhad, rýsování úseček 

Pondělí: Nejprve si jako 

rozcvičku počítej cv. 7 a pak 
počítej s rozvahou cv. 2. Pozoruj 

a doplň čísla do čísel řad 
cv.5/33. Kdo umí, udělá celé 
cvičení, komu to nepůjde, zkusí 

vyřešit libovolné tři řady.  

Úterý: Dnes na tebe čeká 
zkouška počtářských dovedností 

– slovní úlohy. Výpočty si můžeš 
udělat na papír vedle. Čti a řeš 

pomalu a pečlivě. 

Středa: Geometrie: Pečlivě měř 
a rýsuj podle pravítka úsečky. 
Když budeš porovnávat úsečky, 

znamená to, že zjistíš která je 
delší, kratší. Např. úsečka AB je 

kratší než úsečka CD. Slovo 
odhad, znamená, že ze 
zkušeností, zrakem poznám, 

který komín, úsečka je asi 
kratší, delší.  

Čtvrtek: Procvičuj si počítání do 

100 a počítání se závorkou. 
Připomínám, závorku musím 

řešit první a výsledek závorky si 
můžeš napsat nad závorku.  

 PS M: s. 32, 33, 76 

  

  

 PS cv. 7,2/32 a cv.5/33 

 

 

 

  

 

 PS cv. 3,4,5/32 

 

 

 PS cv. 76 

 

 

 

 

 

 PS cv. 3, 4/33  

  

 

PRVOUKA Pondělí až čtvrtek 

 Hospodářská zvířata 

 Pracuj dle zadání. Zopakuj si 
názvy hospodářských zvířat. 

 PS s. 56 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pozorně čti. 

 Čti každý den a ke každé knize, kterou dočteš, si vytvářej 

Čtenářský list (název, spisovatel, ilustrace).  
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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: 

 

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. Děkuji za ochotu zprostředkování kontaktu 

s dětmi pomocí telefonu, emailu, apod. (lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz). 
Projekt Diakonie nadále pokračuje a tak nechávám k dispozici odkaz:  Dopis seniorům – 

projekt - dobrovolné .  

Děkuji Vám, nejen já, ale i paní asistentka, za velmi příjemnou spolupráci a pochopení.  

Přejeme příjemný a klidný týden Lenka Klosová, Jitka Branišová  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo) 

Nauč se zpaměti básničku Maminka, kterou najdeš v písance na s. 30. 

Slova nadřazená, podřazená - pexeso 

Čísla do sta - kostky 

Zvuky zvířat - hádanky 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

Pohádky 

B. Němcová 

mailto:druzinka@kamenka-celakovice.cz
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/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/ocean/hra.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3059
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1494

