
 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 

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

22. 6. – 26. 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). 
 

 
 
 

Tak a jdeme na poslední týden!!! 
Neboj se, je toho opravdu málo!!! 

 
 
 
 
 
 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 



 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 
PONDĚLÍ 22. 6. 

 
Český jazyk: 

● Jak se dělí samohlásky? Vyjmenuj si je nahlas. Řekni si tvrdé, měkké i obojetné souhlásky. 
● Znáš nějaké dvojhlásky? Koukni do UČ. na str. 43. PAMATUJ!!! Nad au, ou se NIKDY nepíše čárka 

ani kroužek!!!!!!!!!!! 
● Zamysli se, kdy se píše ve slově čárka a kdy kroužek nad písmenkem “u”. 
● Pokračuj dále ve tvrdých slabikách - HY, CHY,....... Teď to zkus s měkkými - ŽI, ŠI,... Nezapomeň, 

že se ve slabikách DI, TI, NI nepíše háček nad D, T, N!!!!!!! 
● Vyjmenuj ve správném pořadí slovní druhy. Pokud si nevzpomínáš, podívej se do UČ. na str. 71. 
● Co jsou to podstatná jména a co slovesa? ( UČ. str. 72, 73). Budeš to potřebovat v příštím roce. 
● A co předložky? Víš, jak se správně píší a čtou? 
● Nakonec si zopakuj spojky (str. 75) a číslovky (str. 76). 
● Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a párové souhlásky jsme dělali nedávno, to si jistě pamatuješ, že? 

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 2, 3, 4, 5, 6 a 7. 
● Pokud chceš cokoliv procvičovat ( počítání do 100 nebo násobilku), klikni SEM. 

 
 

Pracovní výchova 
● Podle vlastní potřeby a chuti si zpříjemni čas. Nápady máš na konci týdenního plánu od paní 

vychovatelek ze školní družiny. 

 
ÚTERÝ 23. 6. 

 
Český jazyk: 

● Vyber si ZDE, co bys chtěl procvičovat.  
 

Čtení  
● 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. 
f 

Matematika: 
● Udělej si matematickou rozcvičku s kartičkami (příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7).  

  
JaS: 

● Zopakuj si znovu 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: 
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https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
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● 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. 
 

 
STŘEDA 24. 6. 

 
Český jazyk: 

● Je středa a měli bychom psát diktát. Popros rodiče, aby Ti nadiktovali 4 nějaké věty jako diktát. 
Třeba z učebnice nebo z Písanky. 
 

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

uměl(a).  
● Procvičuj si násobilku ZDE. 

 
Hudební výchova:  

● Poslechni si nějakou pěknou hudbu nebo si cokoliv zazpívej. 

 f 
ČTVRTEK 25. 6. 

 
Český jazyk: 

● Opakování dle chuti - cokoliv. 
 

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: 
● Vyjmenuj za sebou násobky 6 a 7.  
● Dej si rozcvičku s kartičkami na násobení a dělení.  
● Máš - li chuť, trénuj násobilku třeba ZDE nebo v Učebnici.  

 
JaS: 

● Udělej si vycházku do přírody a pozoruj např. listnaté a jehličnaté stromy.  
 
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. 
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https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5/priklady.html
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           PÁTEK 26.6. 

Český jazyk: 
● Je konec školního roku, ale pokud si chceš procvičovat cokoli z 2. ročníku, klikni SEM. 

 
Čtení  

● 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. 
 

Matematika: 
● Dej si krátkou rozcvičku na násobilku a dělení s kartičkami. 
● Kdo by chtěl snad ještě počítat ke konci školního roku, 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. 
 
 

Tento týden jsme zvládli:  
 

V tomto posledním týdnu školního roku jsme už pouze lehce opakovali, a tím definitivně ukončili 
2. ročník. 
Vím, že toto období bylo pro někoho více náročnější než běžný způsob výuky, naopak některým z 
vás to vyhovovalo. Především z hlediska časového rozvržení své práce. 
Někteří k zadaným týdenním plánům přistupovali opravdu velmi zodpovědně, za což jim patří 
velké uznání a poděkování. To samé platí i o rodičích a rovněž jim upřímně děkuji za trpělivost a 
nasazení. Bylo znát jejich uvědomění, že to dělají pro své děti. K úplné objektivitě hodnocení je 
však dlužno dodat, že někteří pracovali s většími, či menšími rezervami. 
Všem dětem přeji krásné prázdniny, aby si je užily podle svých představ a načerpaly nové síly do 
dalšího školního roku, který bude určitě náročnější než ten letošní. Rodičům, pokud možno klidnou 
dovolenou a nakonec Vám všem pevné zdraví bez šrámů a boulí a šťastný návrat 1. září 2020 do 
školy. 

                                                               Tř. uč. Aleš Hradecký 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
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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

