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Týdenní plán třídy 2. A 
třídní učitelka Mgr. Marie Nováková 

22. 6. – 26. 6. 2020 

Důležité informace - čtěte pozorně!!!  

1. Vybírání učebnic: 29. 6. v 8:00 (knihy budou vráceny nepopsané, nepoškozené, 
popřípadě slepené a opravené; v případě ztráty nebo poškození bude stržena žákovi 
poměrná částka ceny knihy z online pokladny) 

2. Vyklizení skříněk:  29. 6. v 8:00 

3. Předávání vysvědčení: 29. 6. v 8:00 

4. Online pokladna: Prosíme o doplnění záporných zůstatku, kladné zůstatky u 
stávajících žáků se převádí do nového školního roku 

5. Info ŠJ:  Prosíme rodiče o navýšení inkasa (včetně svačiny) na nový školní rok - 
podrobnosti viz web školy (záložka JÍDELNA)  

6. Info nový školní rok: viz web školy DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (červenec-srpen 2020) 

Vstup do školy v 7:45 hlavním vchodem. Při vstupu do budovy musí mít každý žák 
roušku a odevzdat vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které si 
vytisknete z webových stránek 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 šatní 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 9:00 hodin). 

V úterý 30. 6. již do školy nepůjdou. 
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Moji malí broučci,  
     tento týden je poslední v tomto školním roce. 
Hodně jste se toho naučili. Byli jste moc šikovní a pilní. Dokonce jsme si všichni vyzkoušeli netradiční výuku 
na dálku a vše jste zvládli na jedničku.  
     Užijte si prázdniny, odpočiňte si a hlavně se opatrujte. Nezapomeňte na zásady bezpečnosti při svých 
hrách, abychom se všichni mohli sejít v září ve školních lavicích. 
     Děkuji též vašim rodičům, kteří vás během celého roku podporovali a velmi vám pomáhali. 
     Mějte se moc hezky a všem přeji krásné prázdniny. 
                                                                                                            M. Nováková 
 
 

                                       PONDĚLÍ 22. 6. 
 

Český jazyk: Téma: Opakování – Souhlásky tvrdé 

● Řekni si zpaměti tvrdé souhlásky. Jestli si je zapomněl/a, podívej se do učebnice na stranu 50 a 
zopakuj si je. 

● Můžeš si udělat do sešitu: 
 
                    učebnice str. 56 cv. 2 – Doplň y, ý a znaménko na konci věty. 

● Jestli chceš ještě pracovat, můžeš si procvičovat tvrdé souhlásky na internetu.  
  

Matematika: Téma: Opakování – Násobení 1 – 5; násobení 0; počítání se 
závorkami 

● Řekni si násobky 2, 3, 4, 5. 
● Podívej se do učebnice na str. 62, jak se násobí a dělí s nulou. 
● Ještě se podívej do učebnice na stranu 28, jak se počítá se závorkami. 
● Můžeš si udělat: 

     Početníček str. 48 cv. 1 – Vypočítej příklady. 
                               cv. 2 – Doplň příklady na násobení. 

  
 
 Český jazyk - Čtení:  

● Čti si libovolnou knihu. Část můžeš číst nahlas a část potichu. Můžeš někomu vyprávět, co jsi 
přečetl. 
 

Hudební výchova:  
● Můžeš si zopakovat píseň „Sluníčko“ , text. 

 
Malá odměna za dobrou práci😊. 
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https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zRYQ6vSt8p0
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/patrasova-dagmar/slunicko-slunicko-266865
https://www.youtube.com/watch?v=zdqHEKdVMy0&list=PL9sCmtFPaXvH71IK2yVJThceinIintH7b&index=12&t=0s
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                                    ÚTERÝ 23. 6. 
 

Český jazyk: Téma: Opakování – Souhlásky měkké 

● Řekni si zpaměti měkké souhlásky. Jestli si je zapomněl/a, podívej se do učebnice na stranu 59 a 
zopakuj si je. 

● Můžeš si udělat do sešitu: 
 
                    učebnice str. 66 cv. 1 – Doplň chybějící písmenka a místo obrázků slova. 
                                                      Přepiš věty do sešitu. 

● Jestli chceš ještě pracovat, můžeš si procvičovat měkké souhlásky na internetu. 

 

  

Matematika: Téma: Opakování – Kombinované úkoly na násobení, dělení, 
sčítání a odčítání 

● Můžeš si udělat: 
     Početníček str. 50 cv. 1 – Vypočítej příklady na sčítání a odčítání. 
                               cv. 2 – Vypočítej příklady na násobení a dělení. 
                               cv. 3 – Vypočítej sčítání a odčítání „pod sebou“ 
     (Pravidla písemného sčítání a odčítání najdeš v učebnici na straně 38 a 39.) 
 

Český jazyk - Čtení:  
● Čti si libovolnou knihu. Část můžeš číst nahlas a část potichu. Můžeš někomu vyprávět, co jsi 

přečetl. 

JaS: Téma: Opakování – Náš svět  

● Můžeš si přečíst v učebnici strany 40 – 45. 
● Řekni si, co jsi si zapamatoval/a. 
● Pokud chceš, opakuj si na internetu hodiny. 

  
Výtvarná výchova:  

● Můžeš si nakreslit obrázek podle sebe. 
 
Malá odměna za dobrou práci 😊. 
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https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktaty%C5%BD1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=E68jIG6NS0I&list=PLzlj0Q26MmxqQISix0txWU905C2DmvY4T&index=85&t=0s
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STŘEDA 24. 6. 

 
Český jazyk: Téma: Opakování – Slovní druhy 

● Řekni si zpaměti všechny slovní druhy. Jestli si je zapomněl/a, podívej se do učebnice na stranu 71 
a zopakuj si je. 

● Můžeš si udělat do sešitu: 
                    učebnice str. 77 cv. 2 – Věty přepiš do sešitu a podtrhni slovesa zelenou a  
                    podstatná jména červenou pastelkou. 

● Jestli chceš ještě pracovat, můžeš si procvičovat slovní druhy na internetu. 
 

● 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). 
  

 

Matematika: Téma: Opakování – Kombinované úkoly na násobení, dělení, 
sčítání a odčítání 
● Můžeš si udělat: 
                  Početníček str. 53 cv. 8 – Vypočítej příklady a vybarvi podle výsledků. 
                                            cv. 9 – Doplň tabulku na násobení. 
Český jazyk - Čtení: 

● Čti si libovolnou knihu. Část můžeš číst nahlas a část potichu. Můžeš někomu vyprávět, co jsi 
přečetl. 
 

Tělesná výchova: 
 •         Můžeš si zacvičit podle videa. 
 
Malá odměna za dobrou práci 😊. 

 
 

ČTVRTEK 25. 6. 

Český jazyk: Téma: Opakování – Věta jednoduchá, souvětí 

● Řekni si, co je věta jednoduchá, co je souvětí a jak je poznáme. Jestli si něco zapomněl/a, podívej 
se do učebnice na stranu 97 a zopakuj si. 

● Můžeš si udělat: 
                    PS str. 58 cv. 3 – Očísluj pořadí vět. 
                                   cv. 4 – Doplň chybějící písmenka a znaménko za větami. 
                         str. 59 cv. 1 – Vyhledej spojku v souvětí a zakroužkuj ji. 
                                   cv. 2 – Do souvětí doplň vhodné spojky z nápovědy. 
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https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html
https://www.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14
https://www.youtube.com/watch?v=9YWcQRKNyjM
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                                   cv. 3 – Vyber vhodnou spojku a doplň další část souvětí. 
                                   cv. 4 – Sestav humorné souvětí podle vzoru. 

 

Matematika: Téma: Opakování – geometrie – Měření, zápis a porovnávání 
délky úseček 
● Zopakuj si, jak měříme délku úsečky v učebnici na straně 29. 
● Můžeš si udělat: 
                 Početníček st. 59 cv. 1 – Změř úsečky a zapiš jejich délku v centimetrech. 
                                          cv. 2 – Narýsuj úsečky, změř je, zapiš jejich délku v milimetrech a 
                                                    porovnej je. 
 
Český jazyk - Čtení:  

● Čti si libovolnou knihu. Část můžeš číst nahlas a část potichu. Můžeš někomu vyprávět, co jsi 
přečetl.  

JaS: Téma: Opakování – Jaro, Léto 
  

● Můžeš si přečíst v učebnici strany 46 – 55 a dále strany 56 - 63. 
● Řekni si, co jsi si zapamatoval/a. 
● Pokud chceš, opakuj si na internetu téma Jaro.  

  
Pracovní výchova: 

● Můžeš si složit z papíru lištičku. 
 
Malá odměna za dobrou práci 😊. 

 
           PÁTEK 26. 6. 

Český jazyk: Téma: Opakování – Slabiky dě, tě, ně 

● Zopakuj si, jak se píšou slabiky dě, tě, ně. Jestli si je zapomněl/a, podívej se do učebnice na stranu 
80 a přečti si. 

● Můžeš si udělat do sešitu: 
 
                    učebnice str. 81 cv. 5 – Doplň do slov, co zmizelo. 

● Jestli chceš ještě pracovat, můžeš si procvičovat slabiky dě, tě, ně na internetu. 

Matematika: Téma: Opakování – geometrie – Měření času, jednotky času 
● Zopakuj si, jak měříme čas a jednotky času v učebnici na straně 42 a 43. 
● Můžeš si udělat: 

                 Početníček st. 62 cv. 1 – Zakresli do hodin ručičky a dopiš čas do digitálních hodinek. 
                                          cv. 2 – Vypočítej, kolik je hodin. (Nápověda: 6 + 2 = 8) 
                                                     Zakresli ručičky a dopiš čas do digitálních hodinek. 
                                                     Zapiš odpověď. 
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https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/jaro-v-prirode
https://www.youtube.com/watch?v=72LDjqcCVgk
https://www.youtube.com/watch?v=NQrdiodLc9U&list=PL_0s6hrlKPu4-PO_-Bd3_z8Kb0BrPqXvv&index=2&t=0s
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm
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                                          cv. 3 – Vypočítej, kolik je hodin. (Nápověda: 8 + 3 = 11) 
                                                     Zakresli ručičky a dopiš čas do digitálních hodinek. 
                                                     Zapiš odpověď. 
 
Český jazyk - Čtení:  

● Čti si libovolnou knihu. Část můžeš číst nahlas a část potichu. Můžeš pak někomu vyprávět, co jsi 
přečetl. 

 
Tělesná výchova:  

● Můžeš si jít zasportovat do přírody, zahrát si nějakou hru nebo jdi s rodiči na vycházku. 
 
Malá odměna za dobrou práci 😊. 
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https://www.youtube.com/watch?v=T7N53CcrIko&list=PLIhCv3wSpU7MyrbQZbnjsNELBix6MaP7-&index=2&t=0s
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 
Milé děti,  
 
v posledním týdnu před prázdninami si můžete vybrat z této nabídky: 
 
 
1. Housenku na listu - návod, jak si housenku vyrobíte, najdete v tomto videu  
 
2. Jablíčkové obrázky - s pomocí rozkrojeného jablíčka a různých barviček můžete vytvořit pěkné 
obrázky jako v tomto videu  
 
3. Srdíčkové přáníčko - návod najdete zde 
 
4. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
5. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
6. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Kroky - 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. 
 

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

nemeckova@zstgm-ck.cz 
 

!!!PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!! 
 

                                                             Vaše vychovatelky 
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https://cz.pinterest.com/pin/313703930298269896/
https://cz.pinterest.com/pin/285556432610757258/
https://cz.pinterest.com/pin/172122016998262720/
https://cz.pinterest.com/pin/293296994486600179/
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=1oIC7fd5pPDbndVNL1FnzTAxz77O-fF0G
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=13qYMnC37utUq9BqcJU7kluNA3pwbfCgc
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

