
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Staříková 2. A 14. 9. – 18. 9. 2020 

PŘEHLED 

Ahoj děti, dlouho nám to ve škole nevydrželo, ale uteče to rychle a budeme zase 

spolu ve třídě.  

 

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

ČESKÝ JAZYK Hravá čítanka            do pátku přečti 

článek na str. 2  Sísa Kyselá, čteme 

pomalu, nehádáme, hezky si ukazujeme 

prstem. Pak vypracujeme úlohy 1 - 

5.    (str. 2 - 3)    

Pondělí 

učebnice "Čeština 2" str. 2 - 3 znovu si 

prohlédněte obrázek a přečtěte deník. Pak 

se zkuste zamyslet nad zelenými otázkami 

na str. 3 a pokuste se na ně odpovědět. 

Úterý 

učebnice str. 4 přečíst deník; přečíst jak jdou 

za sebou písmena v abecedě; 

              str. 5 ústně cv. 2, 3 - poznáte, co k 

sobě patří? 

pracovní sešit str. 2 cv. 2, 3 (Při dělení slov 

na slabiky si slova tleskáme. Rozdělování na 

slabiky jsme zatím jen "nakousli".  Nejlépe je 

si slovo přečíst, zatleskat a vyznačit čárou. 

např. má/ma, pes, do/mov...)  

Středa 

Učebnice str. 5, cv. 4, 5, 6 

Pracovní sešit str. 2, cv. 4, 5 

Čtvrtek 

Učebnice str. 7, 9, 11 

Pracovní sešit str. 3, cv. 6, 10 

Pátek 

Učebnice str. 8, přečíst deník, cv. 1, 2 – 

ústně 

Pracovní sešit str. 4, cv. 11, 12 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odměna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odměna 

https://www.youtube.com/watch?v=9hyLW8Vq3Z8
https://www.youtube.com/watch?v=Szk_eqUSAi0
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Pondělí 

Pracovní sešit MATEMATIKA str. 8, cv. 2 

(pyramidy/trojúhelníky). Pokuste se je 

vyřešit. Vzpomeňte si, jak se řeší, určitě 

všichni víte, že ve spodní špičce bude 

největší číslo. Stačí mi, když vyřešíte 2 

libovolné. Najde se mezi vámi borec, který 

zvládne vypočítat všechny? 

Úterý 

pracovní sešit str. 7 cv. 4 vybarvím 

postavy, jak jdou barvy správně za sebou, a 

doplním do vět počet červených dívek, 

porovnám počet zelených hochů a modrých 

dívek 

                          str. 8 cv. 3 - přečtu si věty, 

zamyslím se nad hledanými čísly a vyřeším co 

nejvíce úloh. Stačí úlohy a), b), ale spousta 

šikulků určitě zvládne i ty těžké za c) a d), 

které  jsou dobrovolné. 

Středa 

Pracovní sešit str. 5 cv. 2 a), b) 

(cvičení c) dobrovolně) 

Čtvrtek 

Pracovní sešit str. 7 cv. 5  

Pátek 

Pracovní sešit str. 7 cv. 3 

                     str. 11 cv. 8 

      

 

 

 

 

 

 

 

5 minut počítej na umíme 

matiku. 

Každý den sledujte „umíme 

to“, budou tam zadávány 

úkoly průběžně, každý den. 

PRVOUKA Zamysli se, co musíme dodržovat ve třídě, 

aby se nám dobře pracovalo a bylo nám 

spolu hezky. 

Zkus 1 pravidlo nějak pěkně výtvarně 

ztvárnit, dáme si je pak ve třídě na 

nástěnku. 

 

 

 

 

 

Mějte se moc pěkně, přeji pevné zdraví a dobrou náladu. 

Michaela Staříková 

https://www.umimeto.org/index.php?p=account-sign-in&system=um
https://www.umimeto.org/index.php?p=account-sign-in&system=um

