
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Klosová 2. A 22. 6. – 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, 

je tu poslední týden školy a poslední řešení matematické hádanky. Bylo to číslo 

66. 

 Tak nám ten rok rychle utekl a budeme se loučit. V pátek 26. 6. 2020 se 
konečně uvidíme, vysvědčení si tentokrát rozdáme všichni na Kamence (kmenová 
škola), protože na nové škole už je vše sbaleno a vystěhováno. Sejdeme se všichni 

před budovou školy před 8 hodinou. Do třídy, kde si rozdáme vysvědčení, půjdeme 
společně. Rozdávání vysvědčení bude trvat do 8,30. Pak se zase společně vrátíme 

před hlavní vchod Kamenky, kde na Vás budou čekat rodiče. S sebou potřebujete 
pouze desky na vysvědčení, roušku, malou tašku a dobrou náladu. Prosím, 

tentokrát o dochvilnost, musíme se vystřídat s dalšími třídami.  

Děti, moc Vám děkuji, za to jak jste pracovaly. Děkuji i rodičům za laskavé vedení 

dětí nejen v době, kdy probíhalo domácí vyučování a za příjemnou spolupráci. Už se 

na Vás moc těšíme, já i paní asistentka.  

 

 Přejeme Vám hezký týden a spoustu dobré nálady 

 

Lenka Klosová a Jitka Branišová 

 

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

ČESKÝ JAZYK  Pondělí až čtvrtek 

Čtení s porozuměním, 

orientace v textu, psaní 
adresy, poznávání podst. 

jmen 

Čtení: Pokračujte ve čtení knihy 
dle výběru dítěte, knihu si děti 
nosí do školy, aby mohly 

číst. 

Pondělí: Vezmi si písanku. Na 
s. 39 si prohlédni, jak se píše 

adresa na pohled nebo dopis. 
Svou adresu, nebo kohokoliv 

jiného napiš na druhou obálku. 
Zkus neškrábat jako kocour.:) 

Zahraj si hru: Na podstatných 
jména. Vymysli co nejvíce 

podstatných jmen na písmeno: 
m, r, v …… 

 Učebnice PRV s. 65 - 68,  

 Písanka s. 36, 38, 40 

  

 

 Kniha podle tvého výběru 

   

  

 Písanka s. 39  
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 Úterý: Dnes si vezmi sešit 

Prvouky a pracuj podle zadání 
na s. 68. Čti, vyhledej, 
pojmenuj a doplň tajenku. 

Pokud nebudeš znát rostlinu 
nebo živočicha na obrázku, 

nápovědu máš na konci sešitu 
na s. 2. obrázky si pak dobře 
prohlédni. 

Středa: Dnes pracuj zase 

v Prvouce na s. 68. Čti, 
vybarvuj a doplň tajenku. 

Čtvrtek: Podívej se do prvouky, 

prohlédni si obrázky a napiš, 
nakresli, jak budeš trávit 

prázdniny ty.  

Pátek: Dnes vezmi desky na 
vysvědčení a hurá pro ně do 
školy. 

 PS PRV: s. 65 

  

 

 

  

 

 PS PRV: s. 68 

 

 PS PRV s. 66 - 67 

 

MATEMATIKA Pondělí až pátek 

Opakování - geometrie 

Pondělí: Dnes si zopakujeme 
geometrii. Pracuj podle zadání. 
Nápověda je na s. 87 

Úterý: Dnes bude úkol pro 

pozorné a pečlivé žáky. 
Vybarvuj čtverečky podle 

legendy.   Na 1. řádku za 14 
bílými čtverečky vybarvím 3 
čtverečky hnědě a pak by mělo 

zůstat zase 13 čtverečků bílých. 
Pokračuji 2. řádkem, 3. 

řádkem… 

Středa: Pracuj dle zadání cv. 
7/59 a cv. 4/60. 

Čtvrtek: Dnes můžeš pracovat 

na s. 70 a vymýšlet i další vzory 
na čtverečkovaný papír. 

Pátek: Zazvonil zvonec a 
matematiky je konec. Dnes 

přiběhni pro vysvědčení. 

 PS M: s. 85,86,70 cv. 7/59, 
cv.4/60 

  

PS M: s. 85 

  

PS M: s. 86 

  

 

 

 

 

 PS M: cv.7/59, cv.4/60 

 PS M: s. 70 
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POZNÁMKY 

 

Upřesňující informace: 

 

Milí rodiče,  

 poslední den školy 26. 6. 2020 bude probíhat na kmenové škole (Kamence) 
z důvodu stěhování. Vysvědčení si rozdáme v jedné ze tříd Kamenky od 8,00 – 8,30. Na 

děti budu čekat ráno před 8 hodinou, před Kamenkou. V 8, 30 děti zase přivedu před 
budovu Kamenky. Prosím o dochvilnost, příčinou tohoto časového rozvrhu je nutnost 
střídání tříd, protože už nejsou prostory na nové škole. Děti budou potřebovat do 

vnitřních prostor roušky. Děkuji za pochopení. 

Moc děkuji za Váš vstřícný přístup při realizaci domácího vyučování, byli jste Vy i děti 

úžasní.  

 

Lenka Klosová, Jitka Branišová  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo) aneb učení je hra 

 

Bitva o hrad – pexeso – protiklady 

Moře – pexeso – nadřazená s podřazená slova 

Násobilka 3 – hravý trenažér 

Dělení – hravý trenažér 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/boj-o-hrad/hra.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/ocean/hra.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

