
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Staříková 2. A 9. – 13. 11. 2020 

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

ČESKÝ JAZYK Hravá čítanka – str. 26 - 30 

 

PONDĚLÍ 

Učebnice   str. 27, přečíst deník 

                str. 27, cv. 2, 3 - ústně 

Pracovní sešit str. 23, cv. 2 

                     str. 24 celá 

Písanka 2    do str. 19 

ÚTERÝ 

Učebnice   str. 28, cv. 4 ústně 

Pracovní sešit str. 25, cv. 5, 6 

                     str. 28 cv. 3, 4 

Písanka 2    str. 20 

   STŘEDA  

 Učebnice   str. 28, cv. 7 ústně 

                 str. 28, cv. 5 do sešitu 

Pracovní sešit str. 29, cv. 5, 6, 7 

Písanka 2    str. 21 

   ČTVRTEK 

Učebnice   str. 24, cv. 7 do sešitu 

Pracovní sešit str. 25, cv. 4 

                     str. 27 cv. 7 

Písanka 2    str. 22 

   PÁTEK 

Učebnice   str. 118, cv. 2 přepiš do 

sešitu a zeleně podtrhni všechna 3 

slabičná slova 

Pracovní sešit str. 26, cv. 4, 5 

                     str. 31 cv. 1, 2 

Písanka 2    str. 23 

 

Přečti si článek Holčičky den a 

noc  a vypracuj úkoly k článku. 

 

Abeceda 

 

Stále procvičujeme abecedu a 

řazení slov podle abecedy. 

Dále se budeme věnovat 

významu slov a procvičovat 

psaní velkých a malých písmen 

na začátku slov. 

 

 

 

   Seznamujeme se s pojmy: 

   nadřazená slova, souřadná slova 

 

 

 

slova opačného významu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím o sledování „učebny“ a 

„umíme to“ každý den. 

https://www.centrumucebnic.cz/media/catalog/product/cache/1/image/363x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/9/5/9582-nastenny-obraz-ceska-abeceda.jpg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA PONDĚLÍ 

Pracovní list (nově vyzvednutý) č. 

16 (jablíčka) – do jablíček doplň 

chybějící čísla až do 25. Jestli chceš 

a umíš, můžeš pokračovat a vyplnit 

všechna čísla, která dokážeš. 

Pracovní list nalep na vnitřní desky 

velkého čtverečkovaného sešitu se 

slony – ukážeme si na online výuce 

Pracovní sešit str. 20, cv. 4, 6 

Pracovní list (původní složka) str.11 

ÚTERÝ 

Pracovní sešit str. 20, cv. 1, 2, 3 

Pracovní list (původní) str. 13 

STŘEDA  

Pracovní sešit str. 20, cv. 5 

                     str. 21, cv. 7, 8 

Velký sešit se slony – vlep 

jednotlivé části násobilky 2 (nový 

pracovní list č. 18) podle pokynů 

v online hodině. 

 

Pracovní list (původní) str. 15 

ČTVRTEK 

Geometrie – narýsuj (podle 

pravítka!) 5 čar se společným 

počátkem 

Pracovní list – kolečko s žabkou, 

vybarvit zeleně, doplnit, nalepit do 

sešitu se slony - ukážeme si na 

online hodině 

Pracovní list – tabulka s písmeny –

do jednotlivých políček doplň čísla 

od 1 do 25, nebo dál, pokud to 

dokážeš; tabulku vystřihni a nalep 

na zadní desky sešitu se slony tak, 

abychom do něho mohli psát i 

z druhé strany – ukážeme si na 

online hodině 

Příklady napiš do sešitu se slony a 

pomocí tabulky vyřeš tajenku. 

(Vyluštíš obě slova?) 

Pracovní list – slovní úlohy 

PÁTEK 

Procvičujeme číselnou řadu, 

rozklad čísel a počítání do 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Násobilka 2 

 

Na hodinu si připrav i nůžky, 

lepidlo, fazole (nebo kamínky, 

knoflíky…) a několik papírů. 

 

 

 

 

 

 

Na hodinu si připrav dobře 

ořezanou tužku a pravítko. 

 

 

 

 

 

 

 

21 – 3 =_    ___ 

8 + 8 =_     ___ 

11 – 7 = _   ___ 

 

 

20 – 5 = __   ____ 

7 + 7 =__      ____ 

25 – 24 = __  ____ 

7 + 6 = __      ____ 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pracovní list (poslední z původní 

složky) – příklady, porovnávání, 

řazení čísel… 

Pracovní list č. 8, 9 vyplnit, 

vystřihnout a nalepit do sešitu se 

slony, pak do sešitu graficky 

znázornit násobení – ukážu na 

onlinu 

 Práce s fazolemi – počítání po dvou 

 

 

 

 

 

Prosím o sledování „učebny“ a 

„umíme to“ každý den. 

PRVOUKA Vyrůstáme v rodině 

Pracovní sešit str. 11 

Zeptej se svých rodičů, prarodičů 

nebo praprarodičů, jaké to bylo, 

když jim bylo tolik, co tobě. 

Rodina v průběhu času 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

Už máte vyzkoušenou hru 

s kelímkem 

Kelímkování  

 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA A 

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI 

Vytvoř si svého podzimního lva  

Od pondělí 9. 11. se budeme na online výuce setkávat v nové „učebně“. Čas výuky se 

nemění. Odkaz najdete v učebně 2. A  v modrém poli pod nadpisem. 

Prosím sledujte učebnu, vkládám tam dětem materiály. V případě obtíží s připojením, 
nebo prací v učebně se mi ozvěte, ráda vám pomohu. Děkuji za spolupráci a přeji 

klidný týden. 

 

 

Třídní učitel: Mgr. Michaela Staříková 

 

 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2714-vyvoj-rodiny-v-historii
https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI
https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI
https://www.youtube.com/watch?v=HjdNt6NTGVQ
https://cz.pinterest.com/pin/823525481840843288/

