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Týdenní plán třídy 2. A 

třídní učitelka Mgr. Marie Nováková 

13. 4. – 17. 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 

 
Milé děti, 

     vítám vás opět v naší třídě „ na dálku“. 

Doufám, že jste si o prázdninách všichni odpočinuli. 

     Stejně jako v předchozích týdnech i dnes jsem pro vás připravila nějaké úkoly. 

     Platí stejná pravidla: 

● nemusíte dělat vše, stačí 1 – 2 cvičení z ČJ, M či Jasu, 

●    dělejte si mezi učením přestávky.  

    Pokud budete potřebovat mou pomoc, můžete mi napsat na můj email novakova@zstgm-ck.cz. Jsem 

moc ráda, když mi posíláte svá vypracovaná díla.       

     Nezapomínejte také číst a zapsat svou knihu na Padlet. Zatím si zde vedeme velmi dobře, ale mohli 

bychom být ještě lepší. 

     Mějte se hezky a opatrujte se. Držím vám i vašim rodičům palce. Určitě to společně zvládneme. 

     Hezký den 

                     M. Nováková. 

P. S.  

     Na konci každého dne na vás čeká odměna, ale připravila jsem i další překvapení. Stačí jen kliknout na 

podtržené slovo.   

 

http://www.google.cz/
mailto:novakova@zstgm-ck.cz
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PONDĚLÍ 13. 4. 

Státní svátek 

 

ÚTERÝ 14. 4. 

Český jazyk: Téma: Párové souhlásky ď – ť – pravopis párových souhlásek 
Máš chuť si zahrát hru „Jméno, město, zvíře, věc“? Popros někoho, kdo si s tebou zahraje. 
Zopakuj si tvrdé a měkké souhlásky. 
Zopakuj si pravidlo o psaní párových souhlásek v učebnici na str. 86. 

• Učebnice str. 89, cv. 2 – Dopiš chybějící písmenka, řekni si zdůvodnění pravopisu a obtáhni párové  

                                   souhlásky barevně (mnoho šroubů – šroub). 

                                   Máš – li chuť, můžeš najít vlastní jména a napsat s nimi věty. 

                                   (Nezapomeň, že na začátku věty a u vlastních jmen píšeme velké  

                                    písmeno!) 

Matematika: Téma: Víte, jak pečovat o zahrádku? – úlohy „nkrát“méně  
                               v oboru násobilek 1 - 5 
Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5. 

• Učebnice str. 61, cv. 1 – Přečti si slovní úlohu. 

                                   Přečti si radu Kouzelníka, podívej se, jak to namaloval a vypočítal.                 

                         cv. 2 – Přepiš zápis do sešitu, vypočítej počet budek ze špalků (24 : 4 = 6). 

                                   Sečti počet budek z prken a ze špalků (6 + 24 = 30).  

                                   Napiš odpovědi. 

                         cv. 3 – Zapiš si do sešitu do dvou sloupců příklady na dělení 

                                   ( např. 16 : 2 = 8                   10 : 2 = 5 

                                              14 : 2 = 7                   8 : 2 = 4) atd. 

Pětiminutovka – Popros někoho, aby ti nadiktoval 10 příkladů na sčítání a odčítání do 100, počítej 

zpaměti a zapisuj do sešitu pouze výsledky. Pak si zahraj na paní učitelku, zkontroluj a oprav si svou práci 

nebo požádej o kontrolu. 

 
Český jazyk - Psaní:  

● Písanka str. 21 – Opiš písmeno L, l, slova a větu. (Nezapomeň psát u vlastních jmen a na začátku  

                         věty velké písmeno.) 
                         Na zámek Lednice se můžeš podívat zde. 

JaS: Téma: Hospodářská zvířata 

• Učebnice str. 52 – Přečti si text o praseti, koze a ovci. 

                           Zapamatuj si, jak se jmenuje samec, samice, mládě a pro jaký užitek je  

                           chováme. 

• PS str. 60 – Doplň pouze text o praseti. 

                 Vystřihni pouze lístky s obrázky z okraje str. 61 (sádlo, jitrnice, štětec, salám) a nalep 

                 do připravených okének k praseti. 

PS str. 61 – Doplň text o ovci a opět vystřihni lístky s obrázky (ovčí sýr, vlna) a nalep je do rámečků 

                  k obrázku ovce. 

                  Doplň text o koze a vystřihni lístky s obrázky (kozí sýr, kozí mléko) a nalep je do 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lednice_(z%C3%A1mek)
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                  mřížky ke koze. 

Chceš se podívat na videa nebo si poslechnout zvuk prasete, kozy a ovce? 

 

Výtvarná výchova:  
● Můžeš si dodělat kuřátko s vajíčky z minulého týdne nebo si nakresli libovolné hospodářské zvíře. 

 
Malá odměna za dobrou práci 😊. 

 

STŘEDA 15. 4. 

Český jazyk: Téma: Párové souhlásky ď – ť - opakování 
Diktát – Popros někoho, ať ti nadiktuje do sešitu text z učebnice na str. 74, cv. 4, sám si ho pak můžeš 

zkontrolovat, opravit a zahrát si na paní učitelku. 

• Učebnice str. 89, cv. 3 – Doplň slova do vět a napiš do sešitu, štika ti napovídá. 

                                   Dopiš párové souhlásky a obtáhni je barevně, zdůvodni si ústně pravopis. 

                                   (např. mnoho labutí – labuť) 

• Chceš více cvičení na procvičování? Najdeš je zde nebo si udělej cvičení 2 a 3 z PS na str. 52. 

Matematika: Téma: Víte, jak pečovat o zahrádku? – úlohy „nkrát“méně  
                               v oboru násobilek 1 – 5 
Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5. 

• PS str. 44, cv. 1 – Zapiš příklady na dělení (20 : 4 = 5, 20 : 5 = 4, 20 : 2 = 10), 

                          zakresli správný počet čárkami. 

                           cv. 2 – Zapiš příklady na dělení (20 : 2 = 10, 20 : 5 = 4, 20 : 4 = 5, 20 : 10 = 

2). 

                           Sečti počet stromů za každý den (20 + 10 + 4 + 5 + 2 = 41) 

                cv. 3 – Doplň zápis podle textu slovní úlohy. 

                           Zapiš příklady na dělení (15 : 3 = 5, 15 : 5 = 3). 

                           Dopiš výsledky do odpovědi. 

                cv. 4 – Doplň zápis podle textu slovní úlohy. 

                          Vypočítej dělením, kolik okopala odpoledne (20 : 4 = 5). 

                          Sečti, kolik okopala ráno a odpoledne (20 + 5 = 25) a zapiš odpověď. 

                cv. 5 – Oprav chyby, správné výsledky napiš nahoru. 

                          Vybarvi kameny se správnými výsledky. 

                          (nápověda: Správně je 1., 3., 4. a 5. kámen) 

Můžeš se podívat, jak vypadá prvosenka, narcis, kosatec.  

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      . 

https://www.youtube.com/watch?v=NPXQeoE9l8o
https://www.youtube.com/watch?v=mZ9qIyXabF8
https://www.youtube.com/watch?v=3nv8uKcfG9c
http://vytvarne-namety.cz/index.php/98-svatky-a-tradice/velikonoce/1022-kure-a-velikonocni-vajicka
https://www.youtube.com/watch?v=H-rHESqxbYo
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvosenka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Narcis_(rostlina)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosatec
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE
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ČTVRTEK 16. 4. 

Český jazyk: Téma: Párové souhlásky z – s   
Zopakuj si pravidlo o psaní párových souhlásek v učebnici na str. 86. 

● Učebnice str. 90 – Přečti si úvodní text, najdi zvýrazněná slova a zdůvodni si jejich pravopis. 

                          (např. blízký –  blizoučký, hlomoz – hlomozit) 

                          Víš, na které číslo zavolal soused? (HASIČI 150) 

                  cv. 1 – Přečti si slova na autě a na žebříku, ústně zdůvodni a doplň s nebo z. 

                             (např. hodně sázek, sázet – sázka) 

                  cv. 2 – Napiš si do sešitu věty, doplň chybějící písmena a zdůvodni pravopis ústně. 

                           (např. přivezu – přivez, donesu – dones …) 

                            Můžeš si ještě určit druh vět. 

                           (Nápovědu na určení druhu vět najdeš v učebnici na str. 19.) 

Matematika: Téma: Víte, jak pečovat o zahrádku? – úlohy „nkrát“méně  

                                   v oboru násobilek 1 – 5 
Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5 

• PS str. 45, cv. 1 – Doplň zápis, dělením vypočítej počet jahod ve středu (40 : 4 = 10),  

                          porovnej počet jahod v pondělí a ve středu (10 < 40 ), 

                          sečti jahody z pondělí a ze středy ( 40 + 10 = 50). 

                          Dopiš odpovědi a dokresli jahody do misky.                 

                cv. 2 – Doplň zápis podle textu slovní úlohy. 

                          Dělením vypočítej počet povadlých paprik (18 : 3 = 6) a okurek (18 : 2 = 9). 

                          Sečti rajčata, papriky a okurky ( 18 + 6 + 9 = 33). 

                          Dopiš odpověď. 

 
Český jazyk - Psaní:  

● Písanka str. 22 – Rozšiř každou větu přidáním nejméně dvou slov a napiš.  

                        (např. Tomáš Veselý zpívá pěknou píseň.) Na začátku věty napiš velké písmeno. 

                        Utvoř správné dvojice a napiš, z čeho co je. 

                        Opiš velká písmena a jména. (Nezapomeň, že na začátku vlastních jmen píšeme 

                        velké písmeno!) 

     
JaS: Téma: Hospodářská zvířata 

● Učebnice str. 53 - Přečti si text o koni a turovi. 

                           Zapamatuj si, jak se jmenuje samec, samice, mládě a proč je chováme. 

● PS str. 60 – Doplň si text o turu domácím. 

                  Vystřihni 4 lístky po straně vlevo (sýr, mléko, jogurt, boty) a nalep je do mřížky 

                  k obrázku tura domácího. 

● PS str. 61 – Doplň text o kuru domácím. 

                  Vystřihni 2 lístky po straně vpravo (vejce, pečené kuře) a nalep je do mřížky k obrázku   

                  kura domácího. 

                  Poznáš, kdo k sobě patří? Zakroužkuj si samici, samce a mládě jednoho druhu vždy  

                  stejnou barvou. (nápověda: 4 rodiny = 4 pastelky) 

O zvířatech si můžeš poslechnout pěknou píseň. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU
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Pracovní výchova: 
● Chceš si vytvořit ovečku z papírové dečky?  

 
Malá odměna za dobrou práci      . 

 

           PÁTEK 17. 4. 

Český jazyk: Téma: Párové souhlásky s – z 
Zopakuj si pravidlo pro psaní párových souhlásek z uč. na str. 86. 
Zopakuj si tvrdé a měkké souhlásky. 

● Učebnice str. 90, cv. 4 – Doplň ústně chybějící písmena. 
                                   Do sešitu si napiš s vybranou dvojicí slov 1 větu oznamovací, 1 větu tázací, 

                                   1 větu přací a 1 větu rozkazovací. 

                                   (např. Zedník dokončil cihlovou zeď. Kdo postavil cihlovou zeď? 

                                   Kéž by cihlová zeď nespadla. Postav cihlovou zeď!) 

• Další cvičení můžeš procvičovat v PS 

              str. 52, cv. 4 – Doplň s, z, které Písmenko smazal. 

              str. 55, cv. 1 – Vymysli druh věty podle značky. 

                         cv. 2 – Doplň b, p a zdůvodni pravopis. 

                         cv. 3 – Doplň i, y, ú, ů, ě, d, t. 

                         cv. 4 – Zakroužkuj společnou část slov. 

Matematika: Téma: Víte, jak pečovat o zahrádku? 

úlohy „nkrát“méně v oboru násobilek 1 – 5 

Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5. 

• PS str. 45, cv. 3 – Doplň příklady na dělení a vypočítej. 

                          Najdi chyby, oprav je a zahraj si na paní učitelku. 

Jestli chceš, můžeš si zahrát „Včeličky“. Změř si 1 minutu, z připravených 10 – 20 lístků opisuj a počítej 

příklady na sčítání a odčítání do 100. Pak požádej o kontrolu. 

Nebo si můžeš procvičovat násobení a dělení zde. 

                           

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      . 

 

 

 

 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/98-svatky-a-tradice/velikonoce/512-ovecka-z-papirove-decky
https://www.youtube.com/watch?v=E5as5Cyv_F0
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni
https://www.youtube.com/watch?v=G9cHJcrNb7s
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Milé děti,  

 

všechny vás moc pozdravujeme a posíláme, co si můžete vyrobit, jen tak pro radost. 

 

1. Veselý květináč - vzory najdete v této příloze 

Vzor 

Šablona květináče 

 

2. Jarní kytičku petrklíč - omalovánka je zde, ale můžete petrklíč obkreslit podle předlohy, 

vybarvit a nalepit na barevný papír 

Vzor 

Šablona petrklíče 

 

3. Rybičku, sovičku, králíčka, kytičku nebo pejska z barevného papíru, návod najdete v tomto 

videu. 

 

 

Když budete chtít, zašlete nám obrázky s vašimi výtvory, nebo jen tak napište. 

 

Tady jsou naše emailové adresy: 

smetanova@zstgm-ck.cz 

prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 

Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 

Mějte se moc pěkně 

Vaše vychovatelky 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1HSKhYb-bkhocW_RpKUV8IQm6xkNf5Qvs
https://drive.google.com/open?id=1biQTxJauNRPBC7muiNrn1zUQJyZC_CXn
https://drive.google.com/open?id=1Fp4icOnKujYwB-ID0EueADgGM-4qjvlu
https://drive.google.com/open?id=1hmPzG_Bbfydddsiq5V55Vb8HtLkoAAYH
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233

