
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Klosová 2. A 25. 5. – 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, 

toto zase uteklo. Pozdravuji Vás i s paní asistentkou a děkuji za hezká psaníčka.  Už 
víte, kolik 1 napíšu od 0 do 50? No přece, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 
31, 41. Ano, patnáctkrát. Kdo věděl, gratuluji. Dnešní hlavolam bude zase 

v dobrovolných úkolech a nebude jednoduchý. V ČJ se budeme nadále věnovat 

párovým souhláskám, v matematice násobilce a v prvouce prozkoumáme naše tělo. 

 

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 h a ch, ď a ť 

Čtení: Pokračujte ve čtení knihy 

dle výběru dítěte.  

Pondělí: Dnes to bude 
jednoduché, přečti si básničku 

Rok a pak vypiš názvy měsíců 
na volné řádky k tužce. Špatně 
napsaný název můžeš opravit 

na volné řádky. Pozor, Leden, 
duben, červenec a říjen je v 

básničce s velkým písmenem na 
začátku, protože … (Je to 
začátek věty.)  

Úterý: Přečti si článek Mazlivá 
kočička. Slova s vyznačenou 
souhláskou si řekni v jiné 

podobě. Např.: zeď – na zdi, 
pojď – půjdu, pohleď – 

pohlédnu, poseď – posedím, 
odpověď – odpovědi. (Pozor, d 
se může změnit v ď.) 

Úkol na doma! K větě o 

Dudlovi a Dudlíkovi si připiš 
slovo teď. Třeba vymysli 

s tímto slovem větu. Protože, 
pravopis slova teď nejde 

 Učebnice ČJ s. 98,99 

 Písanka s. 34 

  

 Kniha podle tvého výběru 

  

 Písanka s. 34 

 

 

 

  

 

  

 Učebnice ČJ: cv.1/98 

 

 

 

 

List s větou o Dudlovi a 
Dudlíkovi. 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

odůvodnit. Musíš si pamatovat, 

že se na konci píše ď.  

Středa: Dnes si udělej cv.2/98, 
vyber si pět slov a vymysli si 
s nimi věty. Věty si napiš a 

nakresli si k nim obrázek. 

Čtvrtek Dnes si přečti článek 
Pstruh v zimě. Odůvodni 

pravopis vyznačených slov. 
Neboj, je to pořád podobné. 

Např. Vojtěch – Vojtěchu, 
Vojtěcha.  

Pátek: V tomto cvičení si vždy 
přečti slovní spojení a odůvodni, 

proč napíšeš tučně vyznačenou 
souhlásku. Např.: běloučký zub, 

bez zubu, napíšu b. Ve cvičení 
najdi podstatná jména (názvy 
osob, zvířat a věcí).  

Můžeš si i nakreslit smajlíky 
podle svého uvážení za tento 
týden. 

  

 

 Učebnice ČJ: cv.2/98 

 

 

 Učebnice ČJ: cv.1/99 

 

 

 

 

 Učebnice ČJ: cv. 3/99 

 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, 
slovní úlohy 

Pondělí: Dnes si nejprve dáme 
rozcvičku násobilky ve cv. 3/39, 

potom si pozorně přečti slovní 
úlohu 1 a 2/39 a pomalu je 

vyřeš. 1 slovní úloha je vzor, 
chybí jen výsledek – součin a 
odpověď. Ve druhé už musíš 

udělat zápis, znázornění, řešení 
(příklad) a odpověď.   

Úterý: Nejprve škrtni čísla, 

která nejsou násobky čísla 2 ve 
cv.1/40, pak se vrhni na slovní 

úlohy cv.2/40 a dokonči 
cv.4,5/39 

Středa: Dnes pomalu znázorňuj 
ve čtvercové síti a tvoř příklady 

na násobení, pokud nebudeš 
vědět, zavolej a vysvětlím ve 

cv. 4/40. Nezapomeň vždy 
příklady vypočítat. Vzorem je 

 PS M: s. 39, 40, 41 

  

  

 PS M: cv. 1,2,3/39 

 

 

  

 

 

 PS s. 39 a 40 

 

  

 PS M: cv. 4,5,6/40  

 cv.7/40 je dobrovolné!  

Nezapomeň, kolik má krychle 
stěn? 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

první čtvercová síť. Pokračuj cv. 

5,6/40. 

Čtvrtek: Dobře si prohlédni 
okraj stránky 41, to vše je 
v páru. Nosíme pár bot, pár 

rukavic, pár ponožek, protože 
máme pár nohou, pár rukou, 

pár uší … I maminka a tatínek 
tvoří pár. Pár znamená dva. 
Pak se pekelně soustřeď a řeš 

slovní úlohy 1,2,3 /41. Byla to 
hračka, že? Zkus si to nakreslit 

ve cv.4/41 a pak lehce vyřešíš 
cv.6/41 

Pátek: Nejprve si ve cv.7/41 

doplň jednoho s činitelů, můžeš 
si pomoci třeba fazolemi. Např.: 
_. 2 = 16, vezmu 16 fazolí a 

tvořím dvojice, páry. Kolik jsem 
vytvořila párů fazolí? Osm. 

Doplním 8, protože 8.2=16 

 Pak řeš cv.8/41  a naposledy 
cv.5/41. Nezapomeň, závorku 
řešíš první, výsledek závorky 

můžeš psát nad ni.  

   6 

(3.2) + 36 = 6 + 36 = 42 

Pokud si nebudeš vědět rady, 

volej, nebo vynech. Žádné šipky 
do sešitu nepiš, to je jen 
nápověda pro ty, co zapomněli. 

  

  

 PS cv. 1,2,3,4 a 6/41 

  

 

 

 

 

 

  

 PS cv. 5,7,8 /41 

 

 

PRVOUKA Pondělí až pátek 

 Lidské tělo 

 Pracuj dle zadání.  

 PS s. 60 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pozorně čti. 

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

spisovatel, ilustrace).  

 

 

 

 

 

Pohádky 

B. Němcová 



4 

 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. 
 

Kateřina Dobšovičová  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost/
mailto:druzinka@kamenka-celakovice.cz
mailto:druzinka@kamenka-celakovice.cz
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Dobrovolné (doplňkové učivo) 

Hlavolam: 

Dnes to nebude tak jednoduché. Dobře si prohlédni jména, abys mohl odpovědět na 

tuto hádanku:  

- jestliže tančí Aleš s Šárkou 

- jestliže tančí Erik s Klárkou 
- jestliže David s Danou 

- a jestliže tančí Adam s Maruškou 
s kým potom tančí Jirka? 
 

- S ALENOU 
- S VALERIÍ 

- S IVETOU 

Proč? 

 

Párové souhlásky ď a ť 

Párové souhlásky h a ch 

Násobení 2 

Lidské tělo 

Smysly 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/%C4%8F-%C5%A5/index.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/h-ch/index.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/z-kvetu-na-kvet/nasobeni2priklad8.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1053
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1350

