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Týdenní plán třídy 2. B 

třídní učitel Mgr. Aleš Hradecký 

23. 3. – 27. 3. 2020 

Vše, co budeš psát na volný list papíru, si vždy podepiš a založ do nějaké složky (třeba do 

desek). Budeš je po příchodu do školy odevzdávat. Využívej televizní pořad na ČT 2 
UčíTelka. 

 

PONDĚLÍ 23. 3. 
Český jazyk 

● Vyzkoušej si říct zpaměti všechny slovní druhy, jak jdou postupně za sebou. Zkus říkat 

jednotlivé slovní druhy a říkej jejich číslo podle učebnice str. 71. (slovesa - 5, spojky 8, ...) 
● Dnes se seznámíš s číslovkami. Číslovky jsou slova, která vyjadřují počet, druh 

nebo pořadí (tři, deset, sto, dvoje, patery, třetí, šestý,...)  
● V učebnici na str. 76 si přečti nahlas úvodní článek Jarní prázdniny na horách. 
● Vyhledej v tomto textu všechny číslovky. (Je jich zde 6) 

● Přečti správně seznam věcí u cvičení 3 na str. 76 
● Cvičení 5. a 6. už teď pro tebe bude hračka. Ve cvičení 6 stačí, když najdeš ve větách 

všechny číslovky (je jich opět 6, i slovo několik je číslovka) 

● Než učebnici zavřeš, ještě si přečti bublinu u kouzelníka. 
● Otevři pracovní sešit na str. 46 doplň cvičení 1 podle vzoru. 
● Začarované věty ve cv. 2 správně přečti a tučně vytištěné věty přepiš na linky.  

 

Matematika 
● Vyjmenuj násobky 2, 3, 4 a zkus to i pozpátku 
● Projdi si příklady na vyrobených kartičkách (máš mít kartičky s příklady na násobení a 

dělení 2, 3, 4) 
● Nyní otevři PS na str. 31. Pozorně si přečti úkol č.1 a doplň zápis příkladu, vypočítej a 

zapiš odpověď celou větou. 
● Cvičení 2. po přečtení vypadá složitě, ale pokud si to nakreslíš, přijdeš na řešení snadno.  
● Představ si, že úkol č. 3 není o Kuličkovi, ale o Tobě. Půjde ti to určitě lépe. Nezapomeň 

na odpověď. 
● Cvičení 4 už je pro Tebe něco jako Žofka ve škole. To dokážeš, ale počítej pozorně!!! 
● Pokud se chceš zlepšovat v počítání, koukni SEM. 

 

Čtení + Psaní 
● Vezmi si svou vlastní knížku a alespoň 10 minut si nahlas čti. 

● V Písance na str. 10 opiš a vymysli další 4 slova, která se rýmují. Pak vyřeš 
rébusy(hádanky) a slova přepiš. 
 

 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocitame-se-zajicky/priklady1.htm
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Pracovní výchova - Mgr. Blanka Přívratská 

● Zkus vyrobit z papíru, nějakou jarní kytičku. Výrobek si uschovej nebo vyfoť, po příchodu 
do školy se něj společně podíváme. 
 
    

ÚTERÝ 24. 3. 
Český jazyk 

● Pro začátek si zopakuj slovní druhy, jak jdou za sebou. Teď už to musíš ovládat na 
jedničku. 

● Řekni nahlas, co jsou to číslovky. Pokud jsi úplně nevzpomínáš, koukni na bublinu 

kouzelníka na str.76. 
● V PS si na str.46 vyplň cv. 3. Napiš odpovědi číslicí i slovně. Jestli neznáš odpověď na 

nějakou otázku ze cvičení, popros o radu někoho z rodičů, babičku nebo zavolej 

kamarádovi. Jistě ho to potěší a třeba si poradíte navzájem. 
● Na podepsaný papír vypiš ze cv.2 na str. 77 v UČ zvlášť podstatná jména a zvlášť slovesa. 

Podst. jmen je 19 a sloves 10.   

● Na ten samý papír vypiš do čtyř sloupečků ze cv. 3 na str. 77 v UČ podst. jména, slovesa, 
předložka a spojky. 
 

Matematika 
● Udělej si krátkou matematickou rozcvičku s kartičkami (příklady na násobení a dělení 2, 3, 

4). 
● Říkej násobky 3, 4 i pozpátku. 

● V minutovkách vypočítej str. 15.  
● V početníčku si zkus cvičení na str. 42, 43 

● Ve volné chvilce sleduj UčiTelku a začni vyrábět kartičky s násobilkou a dělením 5. 

 

Tělesná výchova 
● Po dohodě s rodiči si vyber sportovní aktivitu (vycházka do lesa, jízda na kole, nebo jinou 

pohybovou hru - nejlépe na čerstvém vzduchu). 
 

Čtení + Psaní 
● Poslechni si pohádku O perníkové chaloupce ZDE. 

● Podle osnovy v UČ na str. 78 zkus pohádku svými slovy převyprávět. Pod každým 
obrázkem máš na pomoc několik podstatných jmen a sloves. 

● V písance si dopiš str. 12. Nezapomeň, jak se u psaní správně sedí, ať jde opravdu o 
krasopis. 

 

JaS 
● Vyjmenuj dny v týdnu postupně, jak jdou za sebou. pokud si nejsi jistý(á), koukni do 

učebnice na str. 43. 
● Co je to kalendář? Znáš nějaké druhy kalendářů? Které dny patří do pracovního týdne a 

které dny jsou označovány jako dny volna? UČ. str. 43. 

● Vyplň si v PS str.52. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldY-B-ncYmY
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● Toto budeš muset znát. Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a příslušné 3 měsíce 

(jaro–březen, duben, květen, léto, …), kalendář a jeho druhy. 
 
 

STŘEDA 25. 3. 
Český jazyk 

● Je středa a měli bychom psát diktát. Popros rodiče, aby Ti nadiktovali 4–5 kratších vět a 

diktát napiš na podepsaný papír. Můžete využít diktát v UČ na str. 77. Červeně Ti rodiče 
opraví chyby, které jsi udělal. 

● Pro zopakování předložek, měkkých a tvrdých souhlásek si ústně doplň cv. 3 a 4 na str. 81 

v UČ. 
● Popros rodiče, aby ti nadiktovali diktát z učebnice str. 74 cv. 4. Napiš ho na papír, rodiče ti 

červeně opraví chyby. Papír podepiš a uschovej, budeš ho odevzdávat po příchodu do 

školy. 
● Na fólii si zopakuj psaní ú, ů ve cv. 6 str. 81 v UČ. 
● Opakovací cvičení najdeš ZDE. 

 

Matematika 
● Projdi si všechny kartičky s příklady na násobení a dělení 2, 3, 4. Je velmi důležité, abys to 

uměl(a). 
● V Minutovkách si spočítej str.16. 

● Procvičovací cvičení formou her TADY. 
 

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. 

● Písanka – vypracuj str. 13. 
 

Hudební výchova 
● Zopakuj si písničku Dobrú noc, má milá. 

● Vyjmenuj čtyři roční období a poslechni si, jak si je představuje hudební skladatel Antonio 

Vivaldi ZDE. 
 

ČTVRTEK 26. 3. 
Český jazyk 

● Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – pozor, jak se píší. Háček je až nad písmenem “e”. 

Možná sis všiml(a), že se někdy píše v některých slovech (objevil, vjezd, ...) slabika “je”. 
To si ale budeme vysvětlovat později.  

● Pozorně si přečti bublinu u Kouzelníka v UČ. na str.80 

● Na fólii nebo jen ústně si zkus doplnit cv. 1 a 2 v UČ. na str.80. 
● V sešitě TOM a JERRY si vyzkoušej cv. na str. 24. Stačí slabiky ve slovech zakroužkovat. 
● V PS na str. 47 ve cv. 1 doplň a vypiš slova. 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4
https://www.google.com/search?q=%C4%8Dtvero+ro%C4%8Dn%C3%ADch+dob+vivaldi&rlz=1C1GGRV_enCZ751CZ751&oq=%C4%8Dtvero&aqs=chrome.7.69i57j0l2j46j0l4.6084j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Matematika 
● Projdi si kartičky s příklady. 
● Zkus si napsat na papír cvičnou pětiminutovku na násobení a dělení 2, 3, 4. 
● Procvičuj si násobilku a dělení ZDE. 

 

Výtvarná výchova - Mgr. Blanka Přívratská 
● Na čtvrtku nebo papír nakresli jarní kytičku podle svého uvážení. 

 
Čtení + Psaní 

● Pokračuj čtením své knížky. Zkus převyprávět kousek toho, cos četl ve své knížce mamce 
nebo někomu jinému. Zjistíš tak, jestli rozumíš tomu, co čteš. 

● V písance na str. 14 si vyzkoušej psaní číslic a napiš krátké věty (přirovnání). 
 

JaS 
● Naučíme se jednotlivé části dne. Jistě znáš pojem ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, 

večer, noc.   
● Podívej se do UČ. na str. 44 a porovnej s hodinami jednotlivé části dne. 

● Vypracuj si str. 52 v PS. 
   

PÁTEK 27. 3. 
Český jazyk  

● V sešitě TOM a JERRY na str. 25 ve cv. 1 přidávej slabiky dě, tě, ně do slov ve sloupcích 
Slova neopisuj. 

● Otoč stránku v TOMOVI a pod obrázky nebo k nim napiš tužkou jejich názvy. Obrázky si 

můžeš vybarvit. 
● V PS na str. 47 doplň podle vzoru oba sloupečky. Vzniknou Ti předložková spojení. 
● Na procvičení slabik dě, tě, ně klikni SEM. 

 

Tělesná výchova 
● Po dohodě s rodiči si vyber sportovní aktivitu (vycházka do lesa, jízda na kole, nebo jinou 

pohybovou hru – nejlépe na čerstvém vzduchu). 
 

Matematika 
● Procvič si počítání násobilky na vystřižených kartičkách.  
● Vyjmenuj násobky 2, 3, 4 a zkus 5. Je to jednoduché – vždy končí pětkou nebo nulou. 

● V PS na str. 32 vypracuj cvičení 1, 2, 3, 4. 
● Přes víkend si alespoň počítej kartičky, ať moc nezapomeneš. Kartičky bys měl(a) mít 

vyrobené na násobení a dělení 2, 3, 4, 5. 
 
 

Čtení 
● Pokračuj ve čtení vlastní knížky. Čti i během víkendu. Pokud knížku dočteš, zapiš ji na 

PADLET a najdi si jinou. 

 
 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
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Přeji Vám všem i Vašim rodičům pevné 
nervy a hlavně pevné zdraví!!!!!! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

