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

6. 4. – 10. 4. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn.          
mailu dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky           

křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail               
rodiče, jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních            

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
 
 
Milá školačko, milý školáku, 
 

Vše, co budeš psát 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 je 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. 
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Máme za sebou už tři týdny tohoto netradičního domácího vzdělávání a já 
doufám, že vše zvládáš a daří se Ti plnit zadané úkoly. Pokud by se Ti něco 
nepovedlo nebo byste nějaké cvičení nestihli, nevadí, ve škole se na to 
společně podíváme. Můžeš mi klidně napsat na e-mail 
(hradecky@zstgm-ck.cz), jak se Ti daří, popřípadě poslat i fotku Tvého 
snažení.  
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, 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 (tento je krátký):-) 
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PONDĚLÍ 6.4. 

 
Český jazyk: 

● Tento týden bude kratší, neboť na čtvrtek a pátek připadají velikonoční prázdniny, a tím 
pádem i trochu volnější. Pokud jsi tedy něco nestihl(a) v minulých týdnech, máš teď 
výbornou možnost si vše dodělat. 

● Vyjmenuj skupinu slabik, kde se píše nad písmenkem “e” háček. ( dě, …..). Pamatuj si, že 
se háček píše vždy až nad “e”, nikoliv nad první hláskou. 

● V PS na str. 49 si ve cv. 1 doplň do slov na zdi písmenko i nebo ě  a alespoň k 6 slovům 
přidej vhodné slovo, aby vzniklo slovní spojení jako u předepsaného vzoru. Na volné linky 
ovní spojení pak přepiš. 

● V sešitě TOM a JERRY na str. 29 doplň do neúplných slov ve cv. 1 slabiku mě.  
● Na podepsaný papír nebo do zavedeného sešitu přepiš z tohoto cvičení 12 slov. Z každého 

sloupce si vyber 4 slova. 
● Vyzkoušej si toto doplňovací cvičení jako známkovaný diktát. Klikni SEM.  

Čtení + Psaní 
● Vezmi si svou vlastní knížku a alespoň 10 minut si nahlas čti. 
● V Písance na str. 19 se zaměříme na psaní velkých písmen ve jménech, názvech států a 

měst a taky na začátku věty. K obrázku vymysli a napiš 3 věty. Nezapomeň, že věta vždy 
začíná velkým písmenem. Děti na obrázku si pojmenuj podle sebe. 
 

Matematika: 
● Vyjmenuj násobky 2, 3, 4, 5 a zkus to i pozpátku. 
● Projdi si příklady na vyrobených kartičkách ( máš mít kartičky s příklady na násobení a 

dělení 2, 3, 4, 5). 
● V PS na str. 42 jsou opět slovní úlohy. Dej pozor u cv. 2, na co se ptají. Cvičení 3 je na 

procvičení násobků 4 a 5. Slovní úloha č. 4 bude pro tebe už snadná. 
● Vyzkoušej si v Minutovkách na str. 18, jak jsi na tom s příklady na dělení. 
● Pokud se chceš zlepšovat v počítání, koukni např. SEM. 
● Pokud jsi něco nestihl(a) v předešlých dne, dodělej si to. 

  
Pracovní výchova: Mgr. Blanka Přívratská 

● Blíží se Velikonoce, zkus jakýmkoliv způsobem ozdobit vyfouknuté vajíčko. Vyrobíš si tak 
svou velikonoční kraslici. Pokud nevíš, jak vajíčko ozdobit, koukni se na SEM. 
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https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://living.iprima.cz/bydleni/inspirace-10-jednoduchych-navodu-na-zabavne-zdobeni-vajicek-s-detmi#
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ÚTERÝ 7.4. 
 
Český jazyk: 

● Na podepsaný papír nebo do zavedeného sešitu vypiš předložková spojení ve správném 
tvaru z UČ. na str. 83 cv. 4.  

● Hned pod toto cvičení zkus rozluštit a napsat 3 slova z tajné truhlice. Nezapomeň označit u 
každého cvičení str. a číslo úkolu. (UČ. str. 83 / 5). 

● V TOMOVI na str. 29 ve cv. 2 pojmenuj obrázky, jejich názvy napiš pod tyto obrázky a 
slova očísluj podle abecedy. V každém slově musí být “ě”. Pozor tady na třetí obrázek. 

● Do PS na str. 49 ve cv. 2 napiš města nebo vesnice, které ve svém názvu mají slovo 
HRAD. Můžeš je hledat třeba i na internetu nebo se zeptat rodičů. Slov napiš co nejvíce. 
Nezapomeň na velké písmeno na začátku. 

● Myslíš, že už zvládáš psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě? Tak se ukaž a zkus TOHLE. 
Čtení  

● Přečti si něco ze své knížky, pokud možno, čti nahlas. Čti alespoň 10 minut. 
 

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

4, 5). 
● Říkej násobky 3, 4, 5 i pozpátku. Je to důležité, abys je znal. 
● V minutovkách vypočítej str.19. Mezi počítáním si klidně udělej malou přestávku. 
● V početníčku si zkus cvičení na str. 48. 
● V PS str. 43 u cv. 1 vypočítej a nakresli hlavičky do jednotlivých hnízd. 
● Pro ty, kteří by měli málo práce, je tady Učebnice s další zásobou příkladů. 
● Násobilku lze trénovat i ZDE. 

  
JaS: 

● Zopakuj si, které měsíce v roce patří k jaru.  
● Přečti si a zapamatuj, kdy začíná jaro a co je to jarní rovnodennost. UČ. str. 

46. 
● Prohlédni si na této stránce jarní květiny a 3 by sis měl(a) zapamatovat. 
● Pamatuj, že kvetoucí rostlina má tyto části: kořen, stonek, listy, květ. 
● V PS se podívej na str.58. a doplň rámečky. 

 
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 taky cvičí. 
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https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni
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STŘEDA 8. 4. 
 

Český jazyk: 
● Je středa a měli bychom psát diktát. Popros rodiče, aby Ti nadiktovali diktát(stačí poslední 

4 věty) ze str. 81 na podepsaný papír. Nad každou větu napiš, o jaký druh věty jde. 
(Oznamovací - O, Tázací - T, Rozkazovací - R, Přací - P). Červeně Ti pak opraví chyby, 
které jsi udělal(a).  

● V sešitě TOM a JERRY doplň na str. 30 ve cv. 1 názvy měst. Zkus je pak očíslovat podle 
abecedy. Pozor na víceslovné názvy - posuzuj jen první slovo v názvu města. 

● V PS doplň správně slova a spoj, co k sobě patří ve cv. 3 na str.49. 
● Procvičovací cvičení najdeš ZDE. 

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 str. 20 - trénujeme písmeno “F, f” 

 
Matematika: 

● Projdi si všechny kartičky s příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5 Je velmi důležitežité, 
abys to uměl(a). 

● V PS na str. 43 jsou 3 slovní úlohy. Pozor u úlohy číslo 3 na celkový čas sečení. U úlohy 
číslo 4 zkus spočítat i celkový počet roků celé rodiny. Had jako cv. 5 už pro tebe bude 
hračka. 

● V Početníčku na str. 48 je počítání se závorkami.  
● Pro Vás, kteří chtějí počítat více, klikněte SEM. 

 
Hudební výchova:  

● Zazpívej si, třeba s celou rodinou, písničku “Není nutno”. Doprovod máš TADY: 
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https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni
https://www.youtube.com/watch?v=pxZRaJFY3fE
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ČTVRTEK 9. 4. 

 
Český jazyk: 

● Velikonoční prázdniny 
Čtení + Psaní 

●  
Matematika: 

● Velikonoční prázdniny. 
  

JaS: 

● Velikonoční prázdniny 
 

Výtvarná výchova: Mgr. Blanka Přívratská 

● Velikonoční prázdniny 
 
 
 
 
 
 

           PÁTEK 10. 4. 
 

Český jazyk: 

● Velikonoční prázdniny 
Čtení + psaní 

● Velikonoční prázdniny 
 

Matematika: 

● Velikonoční prázdniny 
 

Tělesná výchova: 

● Velikonoční prázdniny 
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Tento týden jsi zvládl(a):  
V ČJ sis zopakoval(a) druhy vět a rovněž procvičil(a), jak se rovnají slova podle abecedy. 
Vyzkoušel(a) sis psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Připomenul(a) sis psaní 
velkého písmena ve jménech, v názvech států, měst a vesnic a také na začátku každé věty. Diktát 
se Ti taky určitě povedl. Určitě ses odreagoval(a) při čtení své oblíbené knížky a při psaní sis 
zopakoval(a) písmenka F, f.  
V Matematice se jistě zlepšuješ v násobilce a příkladech na děleni 2, 3, 4, 5. 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. Pokud jsi některou slovní 
úlohu nezvládl, nevadí, po příchodu do školy se na ni společně podíváme. 
Jestliže ses věnoval i JaSu, tak si jistě pamatuješ, kdy začíná jaro (21. března), co je to jarní 
rovnodennost (den i noc jsou stejně dlouhé), které měsíce k jarnímu období patří (březen, duben, 
květen), umíš vyjmenovat nějaké jarní kytičky (sněženka, bledule, petrklíč, pampeliška, sasanka, 
violka, narcis, podběl,...) a znáš jednotlivé části rostliny (kořen, stonek, list a květ). 
 
Přeji Ti i Tvým rodičům hodně zdaru, ale hlavně pevné zdraví!!!!!! 
                                                               Tř. uč. Aleš Hradecký 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
Milé děti,  
 

protože se blíží Velikonoce, zasíláme vám pár námětů k tvoření. Můžete si vyrobit: 
 
1. Batikovaná vajíčka – návod najdete v této příloze  
 
2. Píšťalku z vrbového proutku – popis pracovního postupu zde 

 
3. Pomlázku - návod najdete zde 
 
4. Kohoutek, zajíček – z ruličky od toaletního papíru a z barevného papíru si můžeš vyrobit 
tohoto kohoutka nebo zajíčka video zde. 
 
5. Slepička – z barevného papíru si můžeš vyrobit slepičku s kuřátky, návod je v tomto videu. 
 

Pokud se budete chtít s některými výrobky pochlubit, zašlete nám jejich fotografie na naše 
emailové adresy: 

 
Tady jsou naše emailové adresy: 

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

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 
                                             Přejeme vám krásné velikonoční svátky!!! 

Vaše vychovatelky 
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