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Týdenní plán třídy 2. B 

třídní učitel Mgr. Aleš Hradecký 

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 
 

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. 
 

Máme za sebou už čtyři 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 kdykoliv napsat na můj e-mail hradecky@zstgm-ck.cz, jak se Ti daří, 

popřípadě poslat i fotku Tvého snažení. Udělá mi to velkou radost. 
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 opět o něco kratší):-) 

 

http://www.google.cz/
mailto:hradecky@zstgm-ck.cz
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PONDĚLÍ 13.4. 
Velikonoce 

 

ÚTERÝ 14.4. 
 
Český jazyk: 

● V PS na str. 50 u cv. 1 si vybarvi obrázky a přečti si jejich názvy v závorce pod tímto cvičením. 
● Zkus je připojit do jednotlivých vět. Pokud nevíš, větu přeskoč, jdi na další a slova, která ti zbydou, 

pak snadno doplníš. Můžeš si slova škrtat, která použiješ, žádné se nesmí opakovat. 
● Na podepsaný papír nebo do sešitu přepiš z UČ. str. 84 článek Český jazyk. 

● Zkus si napsat známkovaný diktátek - doplňovací cvičení ZDE. 

 

Čtení +Psaní 
● 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. 
● V písance na str. 21 budeš trénovat písmenko “L”, “l”. Dej pozor u malého “l” na sklon písma.  

 

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 Početníčku si zkus cvičení 4 a 5 na str. 49. Je to počítání se závorkami. 

● V PS str. 44 u cv. 1 vypočítej a nakresli, kolik jarních kytiček kvete skřítkům na zahrádce. 
● Ještě spočítej cv. 2 na str. 44 v PS a pro dnešek máš hotovo. 

● 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.  

● Pamatuješ si, kdy začíná jaro a co je to jarní rovnodennost? 

● Vyjmenuj bez pomoci učebnice nejméně 4 jarní kytičky. 
● Znáš části kvetoucí rostliny?  

● V UČ se podívej na str.47 a přečti si o stromech na jaře. 

● Pamatuj si části stromu! Je to podobné jako u rostlin. Místo stonku mají stromy kmen a z těch 

vyrůstají větve, které tvoří korunu. Strom má tedy tyto části: kořeny, kmen, větve, listy, květy. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

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
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STŘEDA 15. 4. 
 

Český jazyk: 
● Je středa a měli bychom psát diktát. Popros rodiče, aby Ti nadiktovali diktát, tentokrát ze sešitu 

TOM a JERRY ze str. 30 cv. 4. Piš na podepsaný papír nebo do sešitu. Červeně Ti pak opraví chyby, 
které jsi udělal(a).  

● Hledej a klikej pouze na slabiky bě, pě. ZDE. 

● Procvičovací cvičení najdeš i ZDE. 
 

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 všechny kartičky s příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5. Je velmi důležitežité, abys to 

uměl(a). 
● V PS na str. 44 jsou 2 slovní úlohy. Pozor u úlohy číslo 4 na celkový počet sazenic.  

● V Početníčku na str. 49 vypočítej, která raketa letí rychleji. Je to ta s větším číslem na konci. Pokud 

chceš, vybarvi si je. 
● Zahraj si pexeso TADY.  

● Pro Vás, kteří chtějí počítat více, klikněte SEM. 
 

Hudební výchova:  
● Znáš nějakou velikonoční koledu? Je to sice více pro kluky, ale proč by ji nemohly znát i holky. 

Navíc je přestupný rok :-). 

 
 
 

ČTVRTEK 16. 4. 
Český jazyk: 

● Řekni si zpaměti celou abecedu, bude se ti to hodit v dalších cvičeních. 

● V PS na str. 50 ve cv. 2 doplň vynechaná písmena a všechna příjmení seřaď podle abecedy ( 

jednoduše je očísluj). 

● V TOMOVI ve cv. 5 na str. 30 nejdříve dopiš slabiku “mě” v nabídce, a teprve potom tato slova 

vhodně doplň do vět. 

● Na podepsaný papír nebo do sešitu přepiš článek Matematika z UČ. na str. 84. Procvičíš si tak 

měkké a tvrdé slabiky, psaní ú, ů a slabiky dě, tě, ně, bě pě, vě, mě. 

● Pokud bys měl ještě chuť trénovat řazení slov podle abecedy, tak 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. 

● V Písance na str.22 nahoře rozšiř každou větu alespoň o dvě slova a věty napiš. 

 
 

 
 

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/be-pe-ve-me/slova-se-slabikami-be-pe-ve-me7.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-1-uroven/236
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm
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Matematika: 
● Dej si malou rozcvičku na násobilku a dělení s kartičkami. 

● V PS na astr. 45 vyřeš slovní úlohy 1 a 2. Pozor, opět jsou to složené úlohy, to znamená, že děláš 
více výpočtů. Nezapomeň na slovní odpověď. 

● V Minutovkách si na str. 20 si procvič násobení 1, 5, 10 a nulou. Vzpomínáš si, že když násobíš 

nulou, výsledek je vždy nula a když násobíš 10, přidáš k násobenému číslu nulu a máš výsledek. ( 
8.0=0, 6.10=60) 

● Máš - li chuť, trénuj třeba násobilku 4 ZDE.   

JaS: 
● Zopakuj si části rostlin a stromů. Měl(a) bys je znát. 

● V PS se vypracuj pouze cvičení 2 a 5 na str. 59. 
 

Výtvarná výchova: Mgr. Blanka Přívratská 
● Nakresli obrázek s velikonoční tématikou. Např. Kraslici, pomlázku, zajíčka nebo beránka,... 

 
 

 

           PÁTEK 17. 4. 
 

Český jazyk: 
● Přes fólii nebo jen ústně si v UČ. na str. 84 doplň vynechaná písmena u předmětů ČJ, M, Prvouka, 

HV a TV. Je to cv. 1. 

● V TOMOVI na str. 30 ve cv. 6 dej do správného tvaru podstatné jméno a vytvoř tak předložková 
spojení.  

● Víš, co znamenají slova protikladná? Malé opakování pro tebe TADY. 
 

Čtení + psaní 
● Pokračuj ve čtení své knížky. Pokud bys ji dočetl, vlož ji na Padlet a  vyber si jinou. Čtení by mělo 

trvat okolo 10 minut a mělo by probíhat každý den. Jen tak se naučíš dobře a správně číst. 

● V Písance si dopiš str. 22. 
 

Matematika: 
● Trénuješ násobení a dělení pomocí kartiček? Pokud ano, jistě jsou pro tebe některé příklady snadné 

a neděláš v nich vůbec chyby. 

● Procvič si dělení na str. 45 ve cv. 3 a dále na kamenech pod těmito tabulkami. 

● Nesmíme zapomínat ani na sčítání a odčítání do 100. Toto si vyzkoušíš v Početníčku na str. 50 ve 

cv.1. 

● V Minutovkách na str.. 21 vypočítej cv. 41. U cv. b doplňuješ pouze znaménka. Všiml(a) sis, co mají 

všechny příklady společného? Tedy kromě jednoho; najdeš který je to příklad? 
 

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. 
 

 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nazorna-nasobilka-4/pocitame.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/kvetinova/cviceni.htm
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Tento týden jsi zvládl(a):  
V ČJ sis zopakoval(a) a rovněž procvičil(a), jak se rovnají slova podle abecedy. Vyzkoušel(a) sis 
psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Diktát se Ti taky jistě povedl. Určitě ses 
odreagoval(a) při čtení své oblíbené knížky a při psaní sis zopakoval(a) písmenka L, l.  
V Matematice se bezesporu zlepšuješ v násobilce a příkladech na děleni 1, 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 jednotlivé části rostlin a stromů. Umíš 
vyjmenovat nějaké jarní kytičky (sněženka, bledule, petrklíč, pampeliška, sasanka, violka, narcis, 
podběl,...). 
 

Přeji Ti i Tvým rodičům hodně zdaru, ale hlavně pevné zdraví!!!!!! 
                                                               Tř. uč. Aleš Hradecký 
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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

