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Týdenní plán třídy 2. A 

 třídní učitelka Mgr. Marie Nováková  

23. 3. – 27. 3. 2020 

Milé děti, 

     nějaký čas se budeme potkávat tímto novým způsobem pouze přes počítač. 

Připravila jsem pro vás několik úkolů na každý den. Nezapomeňte si dělat mezi učením 

přestávky jako ve škole. Pokud v textu u některého dne uvidíte modré, podtržené slovo a 

kliknete na něj, je zde pro vás připraveno malé překvapení. 

Založte si prosím sešit, do kterého budete některé úkoly vypracovávat. Po příchodu do 

školy mi vše ukážete a uděláme si společnou kontrolu. Už se moc těším, jaký jste udělaly 

pokrok a co jste se naučily nového. 

     S vypracováním úkolů vám mohou pomoci vaši blízcí. Protože vím, že jste velcí 

šikulkové, věřím, že s většinou úkolů si poradí každý sám. Pokud budete potřebovat mou 

pomoc, můžete mi napsat na můj email novakova@zstgm-ck.cz. Ráda vám pomohu. 

     Mějte se moc hezky, držím vám palce. 😊 

                                                       Hezký den  

                                                                       M. Nováková 

P.S.  

Pokud nevypracuješ všechna nabízená cvičení, nevadí. Zkus každý den udělat alespoň  

1–2 cvičení z ČJ a 1–2 cvičení z M, popř. 1 cv. z JaSu. Ostatní záleží jen na Tobě, jak chceš 

být pilný/á. 

PONDĚLÍ 23. 3.  
Český jazyk – Téma: Opakování – procvičování psaní a výslovnosti slov se 

skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  
• PS str. 50, cv. 1 – doplň vynechaná slova a vybarvi si obrázky 

                cv. 2 – doplň slova a příjmení seřaď podle abecedy 

                cv. 3 – do čtyřlístků doplň slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 

 

mailto:novakova@zstgm-ck.cz
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Matematika – Téma: Velikonoce – dělení 5  
• Zopakuj si násobky 5 

• Zkus rozdělovat pastelky po částech a na části (např. dělení po částech - 10 pastelek 

rozděl po 5, kolik je hromádek?, dělení na části – 10 pastelek rozděl po jedné na 5 

hromádek, kolik máš v jedné hromádce? apod.)  

• PS str. 34, cv. 1 – rozděl 40 vajíček po 5 (tzn. 5 vajíček vybarvi stejnou barvou a dalších 5 

vajíček jinou atd.) 

                cv. 2 – popros někoho o změření času a počítej, změřený čas si zapiš do PS 

                cv. 3 – vyřeš slovní úlohu (doplň zápis, zapiš příklad, a doplň odpověď) 

                cv. 4 – zapiš příklady na násobení (3 velké deštníky. 3 skřítci = 9) 

 

Český jazyk – Čtení  

• Přečti si alespoň 5 stránek své oblíbené knihy a zapiš ji na Padlet. (Část můžeš číst nahlas a 

část potichu, obsah můžeš někomu vyprávět.) 

  

Hudební výchova  
● Zopakuj si píseň „Dobrú noc“ 

● Můžeš se naučit novou píseň „Černé oči, jděte spát“ – poslech a zpěv 

 

Malá odměna za dobrou práci 😊 

  
ÚTERÝ 24. 3.  

Český jazyk – Téma: Opakování – procvičování psaní a výslovnosti slov se 

skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  
• Zapamatuj si: Vlastní jména píšeme na začátku s velkým písmenem. Předložky píšeme 

zvlášť, ale čteme je se slovem dohromady. 

• PS str. 51, cv. 1 – vlastní jména řek a měst napiš s předložkou (např. v Opavě), slova   

v každém řádku očísluj podle abecedy (malá nápověda: Brno – 1) 

                cv. 2 – vylušti křížovku 

                cv. 3 – ke každé skupině napiš jednoslabičné, dvojslabičné a trojslabičné slovo 

  

Matematika – Téma: Velikonoce – dělení 5 
• Zopakuj si násobky 5 

• Zkus rozdělovat pastelky po částech a na části (např. dělení po částech - 10 pastelek rozděl 

po 5, kolik je hromádek?, dělení na části – 10 pastelek rozděl po jedné na 5 hromádek, kolik 

máš v jedné hromádce? apod.)  

 

• PS str. 35 

o cv. 1 – zapiš nejdříve opakované sčítání a pak příklad na násobení, nakonec vypočítej 

celkový počet 

o cv. 2 – sestav příklad na dělení a nakresli skřítky do autobusu 

https://www.youtube.com/watch?v=hAO_1RgPXH0
https://www.youtube.com/watch?v=d9KzxjuC-Qk
https://www.youtube.com/watch?v=NYaIyjxEdWk
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o cv. 3 – zakresli vajíčka do plat podle popisu 

o cv. 4 -  napiš násobky 2 do 1. řádku, násobky 3 do druhého řádku atd. 

  

Český jazyk – Psaní 
•  Písanka str. 16 – přepiš báseň, můžeš se podívat na obrázky, co je fez a turban 

                                 

Jas – Téma: Náš svět – Opakování – Měsíc po měsíci 
• Učebnice str. 40–42 - přečti si text, zapamatuj si podzimní, zimní, jarní a letní měsíce, 

zapiš si do sešitu ke každému ročnímu období 3 věty (Někdo tě může vyzkoušet, jestli 

znáš všechny měsíce.) 

• PS str. 56, cv. 1 – doplň správné číslo do rámečku a pak vylušti tajenku (např. roční 

období jsou 4, a vedle do mřížky zapíši Š, protože 4=Š) 

                cv. 2 – nakresli, co jsi dělal včera a co budeš dělat zítra 

                cv. 3 – napiš odpovědi k otázkám a nakresli klubovou vlajku 

 Výtvarná výchova  

•    Namaluj si obrázek na libovolné téma nebo si můžeš nakreslit desetihlavého draka   

podobně jako v uč. M na str. 58 

Malá odměna za dobrou práci 😊 

  
STŘEDA 25. 3.  

Český jazyk – Téma: Opakování – procvičování psaní a výslovnosti slov se 

skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  
• Pozor, přijde zkouška, proto nastraž ouška! 

• Učebnice str. 84, cv. 1 – doplň písmena (část můžeš vypracovat ústně i se zdůvodněním, 

část vypracuj do sešitu) 

  

Matematika – Téma: Na návštěvě u desetihlavého draka   
• Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5  

• Učebnice str. 58, cv. 1 – přepiš poslední tři řádky do sešitu a vypočítej (4 krát 3 skřítci, 

4.3=12), 

Můžeš si se skřítky zazpívat nějakou jarní písničku. 

                cv. 2 – spočítej drakovi hlavy, pomoz skřítkům zjistit, kolik má očí, zubů atd. 

                          dále spočítej jeho nohy a násobením zjistíš, kolik má drápů 

• PS str. 36, cv. 1 – zapiš nejprve příklady na násobení, pak sečti všechny výsledky 

                cv. 2 – vytvoř příklady na násobení a porovnej 

                cv. 3 – doplň čísla z předchozího cvičení, zapiš, co zbylo a vypočítáš tak, kolik 

se spotřebovalo konví a kbelíků 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fez
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turban
https://www.youtube.com/watch?v=zQ82GKpFL_M
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Český jazyk – Čtení 

• Přečti si alespoň 5 stránek své oblíbené knihy a zapiš ji na Padlet. (Část můžeš číst nahlas 

a část potichu, obsah můžeš někomu vyprávět.) 

  

Tělesná výchova  
• Zacvič si nebo můžeš zvolit jinou sportovní aktivitu, popřípadě jdi s rodiči na vycházku. 

Malá odměna za dobrou práci 😊 

 

ČTVRTEK 26. 3. 

Český jazyk – Téma: Opakování – procvičování psaní a výslovnosti slov se 

skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě   
• Diktát – popros někoho, ať Ti nadiktuje do sešitu text z učebnice na str. 64, cv. 5, sám si 

ho pak můžeš opravit a zahrát si na paní učitelku 

• Učebnice str. 84, cv. 3 – doplň do slov dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a napiš do sešitu  

  

Matematika – Téma: Na návštěvě u desetihlavého draka  
 Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5 

• PS str. 37, cv. 1 – dopiš příklady na dělení a doplň odpověď 

                cv. 2 – doplň počet tiskovin dle zadání, sečti a vyděl celkový počet 5 dny 

                cv. 3 – zapiš příklady na násobení a sečti výsledky 

                cv. 4 – oprav drakovi chyby a zahraj si na paní učitelku 

• Další hry a cvičení na procvičování násobení 5 najdeš ZDE  

  

Český jazyk – Psaní 
•  Písanka str. 17 - opiš písmeno T a slova s tímto písmenem, přepiš věty – nezapomeň 

napsat na začátku věty velké písmeno, oddělit slova mezerou a na konci tečku, vykřičník 

nebo otazník, přepiš vlastní jména na začátku s velkým písmenem 

  

Jas – Téma: Náš svět – Opakování – Kalendář, Části dne, Svět se mění 

● Učebnice – přečti si text na str. 43 – zapamatuj si, jak se jmenují dny v týdnu, nauč se 

druhy kalendářů, vyzkoušej si pravidlo na určování počtu dnů v jednotlivých měsících 

 (Můžeš poprosit někoho, aby tě vyzkoušel.) 

                                      str. 44 – zapamatuj si části dne 

                                      str. 45 – zapiš si do sešitu: 1 hodina = 60 minut, 1 minuta = 60 

sekund, nauč se vyjmenovat 3 druhy hodin  

● PS str. 57 – Ájin zpravodaj 

cv. 1 – očísluj činnosti ve správném pořadí (nápověda: 1. Ráno vstávám.) 

cv. 2 – vylušti křížovku, (Pokud jsi pracoval správně, vyjde ti v tajence: POVOLÁNÍ) 

cv. 3 – zapiš názvy ročních období 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcineCFDFOw
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-5
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-5
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Pracovní výchova  
•   Vytvoř si libovolný výrobek nebo se můžeš podívat zde. 

Malá odměna za dobrou práci 😊 

  

  

PÁTEK 27. 3.  

Český jazyk – Téma: Sloh – Zraněný kamarád  
• Učebnice str. 85, cv. 1 – pojmenuj si oba kamarády, ke každému obrázku vymysli jednu 

větu a vypravuj celý příběh 

Učebnice str. 85, cv. 2 – nauč se zpaměti telefonní čísla bezplatné linky: 112 – jakákoliv 

pomoc, 150 – hasiči, 155 – záchranná služba, 158 – policie 

• Další cvičení a hry na procvičování najdeš na internetu  

  

Matematika – Téma: Opakování – násobení a dělení  

Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5  
• Pětiminutovka – popros někoho, aby ti nadiktoval 10 příkladů na sčítání a odčítání do 

100 a zapisuj pouze výsledky do sešitu, pak si zkontroluj a zahraj si na paní učitelku 

• Početníček str. 44, cv. 1 – vypočítej opakovaným sčítáním i násobením 

                           cv. 2 – zapiš příklad na násobení a vybarvi příslušný počet obdélníčků 

                str. 45, cv. 3 – zakroužkuj po 5 a vyřeš příklad (Kolik máš vždy kroužků?) 

                           cv. 4 – vypočítej příklady na násobení 5 

                           cv. 5 – vypočítej příklady na dělení 5 

                           cv. 6 – vypočítej příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5 

 

Český jazyk – Čtení   

• Přečti si alespoň 5 stránek své oblíbené knihy a zapiš ji na Padlet. (Část můžeš číst nahlas 

a část potichu, obsah můžeš někomu vyprávět.) 

• Pokud bys měl chuť, můžeš se naučit zpaměti báseň z učebnice Jas na str. 42 

  

Tělesná výchova  
•    Zacvič si nebo můžeš zvolit jinou sportovní aktivitu, popřípadě jdi s rodiči na vycházku. 

 

Malá odměna za dobrou práci 😊 

 

  

 

 

 

 

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/92-rocni-obdobi/jaro/927-pruhovane-tulipany
https://www.youtube.com/watch?v=o1YA_6tXs5E&app=desktop
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e
https://www.youtube.com/watch?v=XNW9L69j-VM
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NUDÍŠ SE? ZKUS TOHLE!!! 

 

1. Veselí motýlci  

 

Začalo nám jaro, a tak si můžeš doma vyrobit svého veselého motýlka třeba z papírové 

ruličky. Když si motýlka zavěsíš, budeš mít tak krásnou jarní výzdobu. Návod najdeš v 

tomto videu anebo ještě tady.   

 

Pokud nemáš doma drátky, můžeš tykadla vyrobit z papíru. 

 

 

2.  Květinový obrázek 

 

Můžeš vyrobit také květinový obrázek, který potěší maminku. Budeš k tomu potřebovat 

jen nůžky, barevný papír a lepidlo. Návod najdeš v tomto videu. 

 

 

Pokud se budeš chtít motýlkem nebo květinovým obrázkem pochlubit, 

můžeš zaslat fotografie na email: nemeckova@zstgm-ck.cz.  

 

 

  
  
  
  

https://cz.pinterest.com/pin/560346378637859879/
https://cz.pinterest.com/pin/285556432611539858/
https://cz.pinterest.com/pin/794744665480500535/
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

