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Týdenní plán třídy 2. B 
třídní učitel Mgr. Aleš Hradecký 

15. 6. – 19. 6. 2020 

Důležité informace k závěru roku: 
 
Odevzdání a kontrola učebnic (knihy budou vráceny nepopsané, nepoškozené,         
popřípadě slepené a opravené; v případě ztráty nebo poškození bude stržena žákovi            
poměrná částka ceny knihy z online pokladny), spolu s vyklizením šatní skříňky a             
předáním vysvědčení proběhne v pondělí 29. 6. 2020 od 8:00 hod. Tento termín             
platí pouze pro žáky, kteří zůstali na distanční výuce a nenastoupili do školy od 25.5.2020               
na prezenční výuku. 
Vstup do školy v 7:40 vchodem u tělocvičny. Při vstupu do budovy musí mít každý žák                
roušku a je povinný odevzdat vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné           
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, viz. webové         
stránky školy - důležitá sdělení - Informace k organizaci výuky od 8. do 30. 6. 2020. 
Žáci si přinesou desky na vysvědčení, tašku, popř. ještě igelitku na věci ze skříňky,              
potřeby na Tv, Vv a Pv. Vše si odnesou domů, skříňka zůstane odemčená, zámečky si               
necháme ve škole. Po kontrole, odevzdání učebnic ( ČJ, M, JaS a čítanka) a vyklizení               
osobních věcí bude vydáno vysvědčení a děti odejdou domů (asi v 8:45 hodin). V úterý               
30.6. již do školy nepůjdou. 
Informace školní jídelny - prosíme rodiče o navýšení inkasa (včetně svačiny) na nový             
školní rok - podrobnosti viz web školy (záložka JÍDELNA). 
Informace k novému školnímu roku - viz web školy DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (červenec-srpen            
2020). 
 
Milá školačko, milý školáku, 
 
vše, co budeš psát do zavedeného sešitu nebo na volný list papíru, si vždy podepiš a založ do nějaké složky 
(třeba do desek). Ke každému cvičení připiš str. /cvičení a jestli je to z Učebnice nebo PS. Budeš to po 
příchodu do školy odevzdávat. Využívej televizní pořad na ČT 2 UčíTelka. Pokud bys měl(a) pocit, že chceš 
např. počítat ještě víc než je v týdenním plánu, pokračuj v Matýskovi nebo v Učebnici Matematiky, kde je 
spousta dalších cvičení a příkladů. Využívej také odkazy na webové stránky v týdenních plánech. 
 
Máme za sebou už třináct týdnů tohoto netradičního domácího vzdělávání a někteří z Vás se opět vrátili do 
svých školních lavic. Tito žáci plní úkoly z týdenních plánů přímo ve škole, zatímco děti, které do školy 
nenastoupily, pokračují v domácím vzdělávání stejným způsobem jako dosud. Stále platí, že mi můžeš 
kdykoliv napsat na můj e-mail hradecky@zstgm-ck.cz, jak se Ti daří, popřípadě poslat i fotku Tvého 
snažení. Mám z toho velkou radost. 
Za svou práci si zasloužíš bezesporu velké uznání a pochvalu a samozřejmě veliké poděkování patří i těm, 
kteří na Tebe při Tvé práci dohlížejí a pomáhají Ti. Ať už jsou to rodiče nebo babička s dědou, či starší 
sourozenec. Vím, že mají také plno svých povinností a úkolů, ale přestože je mezi Vámi ve třídě řada dětí, 
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které jsou velmi samostatné a šikovné, potřebuje občas každý určitou pomoc, nápovědu nebo jen malé 
postrčení právě od někoho takového. Na oplátku jim zkus i Ty s něčím, co zvládneš, trochu pomoci. Uvidíš, 
jakou budou mít radost. 

Tvůj třídní učitel Aleš Hradecký 
 
 

Tak a jdeme na další týden!!! 
 
 

PONDĚLÍ 15. 6. 
 

Český jazyk: 
● V PS na str. 62 napiš dopis kamarádovi nebo rodičům z tábora. Oslovení a zakončení dopisu si 

vyber z nabídky, nebo si vytvoř své vlastní. 
● Něco na další procvičování slabik di, dy, ti, ty, ni, ny procvičuj ZDE. 

 
Čtení  

● Přečti si další část ze své knížky. Čtení by mělo být hlasité a asi po dobu 10 - 15 minut. Pokud u 
tebe při čtení sedí a kontroluje tě mamka nebo taťka, je to super. 
 
 

Matematika 
● Dej si malou rozcvičku na násobilku a dělení s kartičkami. 
● Vyjmenuj násobky 6 a 7. 
● V PS na str. 70 ve cv. 3 vypočítej příklady. 
● Cv. 4 a 5 na této straně 70 udělej, pokud se Ti chce. 
● Na str. 71  a 72 si projdi 5. - 8. celek a ohodnoť se smajlíkem, jak si myslíš, že učivo umíš. 
● V Minutovkách doplň na str. 29 ve cv. 58 a, b) čísla), aby platil výsledek. Vlevo 12, vpravo 24. 

 
Pracovní výchova 

● Podle vlastní potřeby a chuti si zpříjemni čas. Nápady máš na konci týdenního plánu od paní 
vychovatelek ze školní družiny. 

 
ÚTERÝ 16. 6. 

 
Český jazyk: 

● V TOMOVI na str. 38 ve cv. 3 a, b, c) doplňuj vynechané párové souhlásky. 
● Křížovka na párové souhlásky je TADY.  

 
Čtení + psaní 

● Přečti si něco ze své knížky, pokud možno, čti nahlas. Čti alespoň 10 minut. Co si přečteš, zkus 
sdělit někomu jinému, ať zjistíš, jestli víš, o čem čteš. 

● V Písance na str. 43 doplň velká písmena z abecedy psacích písmen, která v ní chybí. Na řádek pod 
tím vypiš ta písmena, která zapomínáš nebo Ti dělají větší problém. Na další řádek máš vymyslet 
jakoukoliv větu se slovem Dana. ( dívčí jméno) 
f 
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Matematika: 

● Udělej si krátkou matem. rozcvičku s kartičkami (příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7).  
● Vyjmenuj násobky 6 a 7.  
● V Početníčku na str. 59 narýsuj krásně ořezanou tužkou úsečky. Pak je změř, zapiš jejich délku v 

milimetrech a porovnej znaménkami <, >, =. 
● V Minutovkách na str. 28 cv. 59 doplň znaménka do příkladů, aby platil výsledek. 
● Násobilku lze trénovat i ZDE. 

  
JaS: 

● Zopakuj si hodiny. Hlavně celé ( 8:00, 16:00), pak i čtvrt, půl, tři čtvrtě (7:15, 10:30, 17:45,...). 
Zkoušej si to na papírových hodinách, pokud je máš doma, nebo na budíku, či jiných hodinách, 
které máte doma. 

 
Tělesná výchova: 

● Protáhni se na zemi a zacvič si několik cviků (kočičí hřbet, turecký sed, most z lehu, svíčku, stoj na 
jedné noze, několik podřepů, kdo zvládne, může zkusit kliky,...). Pokud máš doma gymnastický míč, 
využij ho. Cvič rovnováhu. Na ČT2 běží pořad UčíTelka, kde se také cvičí. 
 

 
STŘEDA 17. 6. 

 
Český jazyk: 

● Je středa a měli bychom psát diktát. Popros rodiče, aby Ti ho nadiktovali. Je v TOMOVI na str. 39 
cv. 1c). Napiš ho na podepsaný papír nebo do sešitu. Připiš, že je to diktát z TOMA str. 39/1c). 
Opravte společně chyby, které jsi udělal(a). 
 

Čtení  
● Přečti si další část ze své knížky. Čtení by mělo být hlasité a asi po dobu 10 - 15 minut. Pokud u 

tebe při čtení sedí a kontroluje tě mamka nebo taťka, je to super. Jestli jsi knihu dočetl, dej ji na 
Padlet a najdi si další. 
 
 

Matematika: 
● Projdi si kartičky s příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je velmi důležitežité, abys to 

uměl(a). 
● V Minutovkách str. 30 ve cv. 60 spoj příklady se správnými výsledky. 
● Na další straně 31 vypočítej příklady na sčítání a odčítání do 100. Počítej pozorně!!!! 
● V Početníčku si na str. 60 ve cv. 1 a 2 zopakuj geometrická tělesa a tvary. Pracuj podle pokynů. 

 
Hudební výchova:  

● Poslechni si nějakou pěknou hudbu nebo si cokoliv zazpívej. 
  

f 
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ČTVRTEK 18. 6. 

 
Český jazyk: 

● V TOMOVI na str. 39 ve cv. 2 poskládej popletená slova správně a napiš je na linky. 
● Ve cv. 3 na téže straně spojuj body podle čísel. Postupuj po číslech a pokud narazíš na slabiky, slož 

z nich slovo a napiš ho na řádek dole. Nápověda ( 2 - SÁ, 4 - NĚ = Sáně ),... 
 

Čtení + Psaní 
● Přečti si další část ze své knížky. Čtení by mělo být hlasité a asi po dobu 10 - 15 minut. Pokud u 

tebe při čtení sedí a kontroluje tě mamka nebo taťka, je to super. 
● V Písance dokonči str. 43. 

 
Matematika: 

● Vyjmenuj za sebou násobky 6 a 7.  
● V Početníčku na str.61 ve cv. 1, 2, 3 budeš procvičovat hodiny. Malá ručička ukazuje hodiny 

(říkáme jí hodinová), velká ukazuje minuty ( té říkáme minutová). 
● V Minutovkách na str. 31 ve cv. 62 vypočítej příklady se závorkami.  
● Máš - li chuť, trénuj násobilku třeba ZDE nebo v Učebnici.  

 
JaS: 

● Projdi si UČEBNICI a zopakuj si vše v barevných rámečcích na stránkách dole. Je to to 
nejdůležitější, co jsme si ve škole během roku říkali a učili se o tom.  
 
 

Výtvarná výchova: Mgr. Blanka Přívratská 
● Podle vlastní potřeby a chuti si zpříjemni čas. Nápady máš na konci týdenního plánu od paní 

vychovatelek ze školní družiny. 
 

           PÁTEK 19.6. 
Český jazyk: 

● Vyjmenuj zpaměti měkké a tvrdé souhlásky. Musíš je perfektně umět!!!!!! 
● Řekni si celou abecedu a uvědom si, jakým způsobem řadíme slova podle abecedy. 
● Jaké znáš druhy vět a které znaménko za nimi napíšeš? 
● Co jsou slova nadřazená, podřazená a souřadná. Řekni si nějaký příklad. 
● Vysvětli slova mnohoznačná a souznačná. Jestli si nevzpomínáš, koukni do učebnice na str. 33. 
● Vzpomínáš, jak správně rozdělujeme slovo na konci řádku?  
● Jak dělíme hlásky? Učebnice str. 41. 
● Pokud si chceš procvičovat cokoli z 2. ročníku, klikni SEM. 

 
Čtení + psaní 

● Přečti si něco ze své knížky, pokud možno, čti nahlas. Čti alespoň 10 minut. Víš, o čem čteš? Pokud 
ne, vrať se zpátky a čti ještě jednou s porozuměním. 

● Písanka str. 44, napiš celou abecedu malých i velkých písmen. 
 

Matematika: 
● Dej si krátkou rozcvičku na násobilku a dělení s kartičkami. 
● V Minutovkách str. 32 cv. 63 vypočítej příklady a pomocí výsledků a písmen dole na stránce se 
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dozvíš tajenku. 

● V Početníčku na str. 62 a 63 pracuj s hodinami a postupně zakresli a urči časy činností červíka 
Zoubka. 

● Na poslední straně 64 spoj čísla od 0 do 65. Vyjde ti hrnec, ve kterém jsou příklady. Spočítej je. 
● Kdo by chtěl snad ještě více počítat, v učebnice je plno příkladů na procvičování:-). 

  
Tělesná výchova: 

● Protáhni se na zemi a zacvič si několik cviků (kočičí hřbet, turecký sed, most z lehu, svíčku, stoj na 
jedné noze, několik podřepů, kdo zvládne, může zkusit kliky,...). Pokud máš doma gymnastický míč, 
využij ho. Cvič rovnováhu. Na ČT2 běží pořad UčíTelka, kde se také cvičí. 
 

Tento týden jsi zvládl(a):  
 

V ČJ ses věnoval(a) opakovacím cvičením. Vyzkoušel(a) sis napsat i dopis z tábora kamarádovi 
nebo kamarádce, nebo rodičům. Zvládl(a) jsi i diktát. Při čtení své oblíbené knížky ses posunul(a) 
jistě o kousek dál ve svých čtenářských dovednostech a při psaní sis zopakoval(a) celou abecedu 
psacích písmen. 
V Matematice se zlepšuješ v násobilce a příkladech na děleni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Násobilka je velmi 
důležitá látka, kterou budeš potřebovat i v dalších ročnících a vlastně po celý život. Pokročil(a) jsi 
v řešení slovních úloh, které patří k obtížnějšímu učivu v matematice. Krátce ses věnoval(a) i 
geometrii a počítání do 100.  
Jestliže ses věnoval i JaSu, tak sis  krátce zopakoval(a), co jsme se učili v průběhu roku.  
 
Přeji Ti i Tvým rodičům hodně zdaru, ale hlavně pevné zdraví!!!!!! 

                                                               Tř. uč. Aleš Hradecký 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 
Milé děti,  
 
tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 
 
 
Můžete si vybrat z této nabídky: 
 
1. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
 
2. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 
 
3. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
4. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
5. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Směšný příběh - návod v této příloze  
 
2. Písmena – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
3. Vodní štafeta - návod je v této příloze  
 
4. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
 

       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 
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