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Týdenní plán třídy 2. A 

třídní učitelka Mgr. Marie Nováková 

25. 5. – 29. 5. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn. 
mailu dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky 

křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail 
rodiče, jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních 

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
Moji malí broučci, 

     pokračujeme  dalším týdnem v naší netradiční výuce „na dálku“. Doufám, že se vám i vašim blízkým daří 

dobře. Často na Vás na všechny myslím. 

     Vím, že jste velcí šikulkové a většinou pracujete samostatně. Velmi vás za to chválím. Pokud nějaké 

cvičení nestihnete, nevadí.  Pracujte pilně dál, ale úplně stačí každý den 1 – 2 cvičení z ČJ, M či z JaSu. 

    Děkuji vám za krásné práce, které mi zasíláte. Jestli máte chuť nebo možnost, můžete mi své práce 

vyfotografovat a poslat na email novakova@zstgm-ck.cz i tento týden, ale není to povinné. Na tento email 

mi můžete také napsat, pokud budete potřebovat mou pomoc. 

    Jsem také moc ráda, že čtete. V celoškolní  čtenářské soutěži si vedeme velmi dobře, ale mohli bychom 

to ještě vylepšit. Co myslíte? Dokážeme to? Ve čtvrtek 28. 5. tato soutěž končí, tak nezapomeňte na 

nástěnku do Padletu dát svou poslední knihu. 

     Za svou práci si zasloužíte velkou pochvalu. Malá odměna vás čeká v týdenním plánu na konci každého 

dne. 😊 

     Velmi si vážím pomoci, kterou vám poskytují všichni, kteří vás podporují. Posílám jim všem za to velký 

dík. Nezapomeňte jim poděkovat i vy.  

     Mějte se hezky a opatrujte se. 

                                                                                               Hezký týden! 

                                                                                                                 M. Nováková 

 

          

http://www.google.cz/
mailto:novakova@zstgm-ck.cz
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 PONDĚLÍ 25. 5. 

Český jazyk: Téma: Opakování - Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
Zopakuj si poučení Kouzelníka, jak píšeme skupiny dě, tě, ně bě, pě, vě, mě z učebnice na straně 80. 

• Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě si můžeš opakovat na internetu. 
            Jedno cvičení z internetu si přepiš do sešitu. 

                                 

Matematika: Téma: Výroba masek na karneval – opakování všech typů úloh na 

sčítání, odčítání, násobení a dělení 
Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5. 

• Učebnice str. 71, cv. 1 – Spočítej věci v obchodě. 
                         cv. 2 – Zapiš  si do sešitu příklady a vypočítej. 

                         cv. 3 – Vypočítej délku ostatních řetězů. 

                                   Zapiš si příklady do sešitu. 
Přečti si poučení Kouzelníka dole na stránce. 

 

 Český jazyk - Psaní:  
● Písanka str. 37 – Napiš názvy malých osob, zvířat, věcí (např. proutek, zoubek, ..) 

                         Přepiš věty. 

                         Napiš příkazy pro zvířata. (např. psovi – Lehni! Sedni! …) 

                         Přepiš číslo 60.                      

 

Hudební výchova:  

● Můžeš si zopakovat píseň „Já mám koně“.  

Jestli chceš, můžeš se ještě naučit novou píseň – rozpočítadlo „Pějme píseň dokola“ – slova, melodie. 

 
Malá odměna za dobrou práci😊. 

 

ÚTERÝ 26. 5. 

Český jazyk: Téma: Opakování – Párové souhlásky b – p, d – t 
Zopakuj si poučení Kouzelníka, jak píšeme párové souhlásky z učebnice na straně 86. 

● Párové souhlásky b – p, d – t si procvičuj na internetu. 

           Vyber si jedno cvičení z internetu a napiš si ho do sešitu. 

Matematika: Téma: Výroba masek na karneval – opakování všech typů úloh na 

sčítání, odčítání, násobení a dělení 
Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5. 

● PS str. 60, cv. 1 – Dokresli masky podle osové souměrnosti. 

                          (Co je osová souměrnost si zopakuj v učebnici na straně 65.) 
                cv. 2 – Dopiš násobky 2, 3, 4, 5. 

                           Škrtni čísla, která se objeví vícekrát. (např. 6, 8, 12, …) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e
https://www.youtube.com/watch?v=DeFCulXRnSE
https://hudba.zoznam.sk/akordy/piesen/pejme-pisen-dokola/
https://www.youtube.com/watch?v=Cwvt7TI_x6w
https://www.youtube.com/watch?v=GcN6pqMlZLA&list=PLMS_4J5EiILSnbxxIPb-i2lvyhpYuLzgB&index=17&t=0s
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/b-p/index.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/d-t/index.html
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                 cv.3 – Dopiš k obrázkům příklady na násobení. (např. 3 řady po 6 – 3 . 6 = 18) 
                 cv. 4 – Dopiš chybějící čísla a vybarvi podle návodu. 

Český jazyk - Čtení:  
• Dočti svou oblíbenou knihu a zapiš ji na Padlet. 

JaS: Téma: Opakování – Prázdniny v přírodě, Statek v létě 
● Učebnice str. 56 - 59 -  Přečti si znovu text a zapamatuj si názvy rostlin a zvířat, která  

                                 se vyskytují v jednotlivých společenstvích. 

                                    

● PS str. 67 – Kamarádi přírody 

                             Vyber správnou odpověď a písmeno, které je za touto větou napiš dolů do tajenky. 

                             (Nápověda: PRÁZDNINY) 

 

Výtvarná výchova:  

• Můžeš nakreslit vodovými barvami nebo pastelkami sebe, když jsi byl/a na karnevalu.  

 
Malá odměna za dobrou práci 😊. 

 

 

                                    STŘEDA 27. 5. 
Český jazyk: Téma: Opakování – Párové souhlásky ď – ť,  z – s 
Zopakuj si poučení Kouzelníka, jak píšeme párové souhlásky z učebnice na straně 86. 

• Párové souhlásky ď – ť, z – s si procvičuj na internetu. 

            Vyber si jedno cvičení z internetu a napiš si ho do sešitu. 

 

 

Matematika: Téma: Výroba masek na karneval – opakování všech typů úloh na 

sčítání, odčítání, násobení a dělení 
 
Pětiminutovka – Popros někoho, aby ti nadiktoval 10 - 15 příkladů na násobení a dělení. Počítej 

zpaměti, zapisuj do sešitu pouze výsledky. Pak požádej o kontrolu nebo si zkontroluj sám a zahraj si na 

paní učitelku. 

• Učebnice str. 72, cv. 1 -  Přečti si slovní úlohu a prohlédni si její řešení. 

                                    cv. 2 – Vyber si jeden obrázek a vyřeš slovní úlohu do sešitu podle cv. 1. 
                                    cv. 3 – Opiš si příklady do sešitu a vypočítej je. 

                                               Uhádneš jméno skřítka? (Nápověda: Šmudla) 
                                               Nezapomeň, že příklady v závorce se řeší nejdříve.   

 

Český jazyk - Psaní: 

●  Písanka str. 38 – Opiš pozdrav, který napsala Jitka své kamarádce. 

                          Opiš D d Dáda. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tUTkw8_GJU
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C4%8E-%C5%A4/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/Z-S/cviceni.html
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Tělesná výchova: 
Můžeš si zacvičit podle videa. 

 
Malá odměna za dobrou práci      . 

 

 

ČTVRTEK 28. 5. 

Český jazyk: Téma: Opakování – Párové souhlásky ž – š, v – f 
Zopakuj si poučení Kouzelníka, jak píšeme párové souhlásky z učebnice na straně 86. 

Můžeš si sám nebo s někým zahrát hru „Podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso“. Říkej si 

písmena podle abecedy, vyber si jedno písmeno a vymysli s ním na začátku jedno podstatné jméno, jedno 
přídavné jméno a jedno sloveso. Vyhrává ten, kdo nejrychleji vymyslí všechna 3 slova. (např. M – máma, 

milá, maluje); (Zopakuj si, co jsou podstatná jména, přídavná jména a slovesa podle učebnice na straně 

71). 

● Párové souhlásky ž – š, v – f si procvičuj na internetu. 

            Vyber si jedno cvičení a napiš si ho do sešitu. 

Matematika: Téma: Výroba masek na karneval – opakování všech typů úloh na 

sčítání, odčítání, násobení a dělení 
Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5. 

● PS str. 61, cv. 1 – Pomoz skřítkům dokreslit tvary podle osové souměrnosti. 

                          (Co je osová souměrnost si můžeš zopakovat v učebnici na straně 65.) 

                cv. 2 -  Doplň zápis podle textu slovní úlohy. 

                           Vypočítej a zapiš odpověď. 

                           Vybarvi správné stuhy. (Nápověda: 6 m, 12 m, 2 m) 

                cv. 3 – Dopočítej počet věcí ve druhém a třetím domečku. 

                           (Nápověda: 2. domeček – k číslům z 1. domečku přičti 5, 

                           3. domeček – čísla z 1. domečku násob 5) 

 
Český jazyk - Čtení:  

• Dočti svou oblíbenou knihu a zapiš ji na Padlet. 
     
JaS: Téma: Opakování -  Léto na louce, Léto v lese 
● Učebnice str. 60 - 63 – Prohlédni si živočichy a rostliny, s kterými se můžeš setkat  

                                             na louce a v lese. 

                                             Zapamatuj si, jak vypadají a jak se jmenují. 

                                             Pozor na jedovaté rostliny a nebezpečné živočichy! 
● PS str. 68 – Opakování – Léto 

                             Vystřihni lístečky z okraje stránky a nalep je do obrázku, kam patří. 

                              Pomůže ti učebnice na str. 60 – 63. 

                              Doplň věty.  

                                              

 

https://decko.ceskatelevize.cz/cviceni-se-lvicaty
https://www.youtube.com/watch?v=eMAZm5xtnIY&t=29s
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C5%BD-%C5%A0/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/V-F/cviceni.html
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Pracovní výchova: 
● Můžeš si vyrobit jednoduchou masku z papírového tácku. 

 
Malá odměna za dobrou práci      . 

 

           PÁTEK 29. 5. 

Český jazyk: Téma: Opakování – Párové souhlásky h – ch 
Zopakuj si poučení Kouzelníka, jak píšeme párové souhlásky z učebnice na straně 86. 

● Párové souhlásky h – ch si procvičuj na internetu. 

Vyber si jedno cvičení a napiš si ho do sešitu. 
 

 

Matematika: Téma: Výroba masek na karneval – opakování všech typů úloh na 

sčítání, odčítání, násobení a dělení 
 

Můžeš si zahrát hru „Včeličky“. Použij lístečky s příklady na násobení, dělení, sčítání a odčítání 

z minulých týdnů. Rozlož si je na podlahu. Popros někoho o změření 1 minuty. Vezmi si vždy jeden lístek, 

opiš příklad a vypočítej. Kolik příkladů jsi vypočítal? Zlepšil jsi se? Překontroluj si svou práci a zahraj si na 

paní učitelku. 

● PS str. 62, cv. 1 – Doplň zápis slovní úlohy podle zadání. 

                          Zapiš a vypočítej příklad. (9 . 4 = 36) 

                          Zapiš odpověď. 

               cv. 2 – Doplň zápis slovní úlohy podle zadání. 

                          Zapiš a vypočítej příklad. (24 : 4 = 6) 

                          Zapiš odpověď.  

                          Zakresli puntíky do obrázku. ( 4 řady po 6) 

               cv. 3 – Dokresli druhou polovinu obrázku podle osové souměrnosti. 

               cv. 4 – Doplň kouzelné čtverce podle zadání. 

                         (Nápověda: 1. čtverec – po sloupcích: 6; 2, 2; 4, 24; 

                                          2. čtverec – po sloupcích: 2; 1; 16, 1, 16)  

               cv. 5 – Vypočítej příklady a výsledky zapiš do tabulky.  

                         (Nápověda: 6 : 3 = 2, 8 . 4 = 32, 17 + 8 = 25, 22 – 6 = 16) 

               cv. 6 – Dopiš zápis podle textu slovní úlohy. 

                          Zapiš příklad a vypočítej. ( 4 + (4.3) = 16) 

                          Dopiš odpověď. 

               cv. 7 -  Dopiš zápis podle textu slovní úlohy. 

                          Zapiš příklad a vypočítej. ( 45 + (45:5) = 54) 

                          Dopiš odpověď. 

 

Český jazyk - Psaní:  
● Písanka str. 39 – Opiš seznam loutek. 

                         Napiš to znovu podle abecedy. 

                         Přepiš jména. 

                         Opiš T, F. 

 

http://blog.partyzon.cz/3-prakticke-navody-jak-vyrobit-detskou-masku-na-karneval/
https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/H-Ch/cviceni.html
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Tělesná výchova:  
● Můžeš si jít zasportovat do přírody, zahrát si nějakou hru nebo jdi s rodiči na vycházku. 

 
Malá odměna za dobrou práci      . 

 
 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

 
Milé děti,  

 
tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 

 
 

Můžete si vybrat z této nabídky: 

 
1. Přáníčko pro kamaráda nebo kamarádku – budete potřebovat barevný papír, nůžky, lepidlo, tužku, 

pravítko a fixy, návod najdete v této příloze  
 

2. Moje rodina – do této předlohy namaluj nebo nalep fotografie členů tvé rodiny  

 
3. Písmohrátky - předlohu najdete zde 

 
4. Najdi 7 rozdílů - předloha v této příloze 

 
5. Jablíčkové obrázky - s pomocí rozkrojeného jablíčka a různých barviček můžete vytvořit pěkné 

obrázky jako v tomto videu  

 
 

 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 

 

1. Námořní bitva – návod, jak si hru zahrát, najdete zde a tady 
 

2. Vadí nevadí - návod je v této příloze  
 

       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 
 

Tady jsou naše emailové adresy: 

smetanova@zstgm-ck.cz 
prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 
 

Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 

Moc vás všechny pozdravujeme. 

 

                                                             Vaše vychovatelky 

https://www.youtube.com/watch?v=GgeE7TFVYfc
https://cz.pinterest.com/pin/549861435757563149/
https://drive.google.com/open?id=1hdUWTaWudJTo50xIG062aPTH1-w4jrd9
https://drive.google.com/open?id=1hdUWTaWudJTo50xIG062aPTH1-w4jrd9
https://drive.google.com/open?id=1lzVmW8JX5jgFVEDKpUlwhCmzhCiQNEJi
https://drive.google.com/open?id=1bUEeQDt4PoLRqJeNO-QaD7v_K8DdLfBq
https://cz.pinterest.com/pin/285556432610757258/
https://drive.google.com/open?id=15zy3IRilAxR4XMRM0CwMCQAH5439tSSt
https://drive.google.com/open?id=109J0QjoHNPfoKf0ljHO9Ek9-OEW0f1d0
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

