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Týdenní plán třídy 2. B 

třídní učitel Mgr. Aleš Hradecký 

4. 5. – 8. 5. 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 do zavedeného sešitu nebo 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 to 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 sedm týdnů tohoto netradičního domácího vzdělávání a já doufám, že vše zvládáš a daří 

se Ti plnit zadané úkoly. Pokud by se Ti něco nepovedlo nebo bys nějaké cvičení nestihl(a), 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!!! 

 
 

http://www.google.cz/
mailto:hradecky@zstgm-ck.cz
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PONDĚLÍ 4. 5. 
Český jazyk: 

● V UČ. na str. 87 je cv. 3. Přes fólii si doplň vynechaná písmena ve slovech a nech si to zkontrolovat 
od rodičů. Než každé písmenko doplníš, zdůvodni si, proč tam má být právě toto písmenko. 

● V TOMOVI na str. 32 se podívej na psaní a zdůvodnění pravopisu slov s dvojicemi párových 
souhlásek d - t a ď - ť . 

● V UČ. na str. 88 ve cv. 1 doplň ústně do slov na žebříku písmenko d nebo t. Nezapomeň na 
zdůvodnění třeba se slovem mnoho ( mnoho schodů, mnoho pravítek,...) 

● Na této str. 88 pokračuj opět ústně ve cv. 2. Vše si zase odůvodni, pozor, jsou zde i slova s 

měkkými a tvrdými souhláskami. 
● V PS na str. 52 ve cv. 2 a 3 bude pro Tebe snadné dopsat vynechaná písmena do pastelek a na 

koberec. Potom si můžeš pastelky i kobereček vybarvit.  
● Něco na další procvičování pro ty, kteří chtějí ještě více 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. 
● V Písance dopiš str. 27. U odpovědí na otázky se poraď třeba s rodiči. Nápověda: ( spadané listí, 

kypří půdu, ptáci, krtci, ježci, u vody).  

 

Matematika 
● Dej si malou rozcvičku na násobilku a dělení s kartičkami. 
● V PS na str. 52 a 53 se budeš věnovat prostorové orientaci, geometrickým tvarům a hádankám na 

rozvoj myšlení. Pozorně čti zadání cv. 1 na str. 52 a hádanky ve cv. 2 na str. 53.  

● V Početníčku na str. 52 spočítej rakety ve cv. 7. 
● V Minutovkách na str. 22 spočítej ve cv. 43 sloupeček b). 

 

Pracovní výchova 
● Podle vlastní potřeby a chuti si zpříjemni čas. Nápady máš na konci týdenního plánu od paní 

vychovatelek ze školní družiny. 

 
ÚTERÝ 5. 5. 

Český jazyk: 
● V UČ na str. 89 je cv. 1. Všechna slova na lodi si nejprve přečti a pak odůvodni jejich pravopis 

psaní písmenka ď nebo ť. 

● V následující cv. 2 doplň vynechaná písmena ve slovních spojeních a cvičení přepiš na podepsaný 

papír nebo do zavedeného sešitu. Nezapomeň připsat, že je to z UČ. str. 89 / cv. 2. 
● Cv. 3 na této stránce si udělej pouze ústně. Jsou to 4 slova v rybě a pak je doplníš do vět pod touto 

rybou. 
● V TOMOVI na str. 35 ve cv. 4 si zkus doplnit slova z nabídky do vět.  

● Chceš - li si dále procvičovat párové souhlásky, tak klikni SEM. 

 

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. 28 rozděl slova napsaná tiskacím písmem svislou čarou a pak je přepiš psacím 

písmem.  
● Zkus vyřešit větný rébus ( hádanku) a pak celou větu napiš.  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/b-p/index.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky
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● Poslední 3 řádky na této stránce jsou slova, která mají něco společného. Nemusíš je přepisovat, 
stačí na každý řádek napsat jejich nadřazené slovo. 

f 
Matematika: 

● Udělej si krátkou matematickou rozcvičku s kartičkami (příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5). 

● Říkej násobky 2, 3, 4, 5 i pozpátku. Je to důležité, abys je znal. 

● V Početníčku vypočítej cvičení 8 na str. 53 a pak si obrázek vybarvi.  
● V PS str. 54 si zopakuj osovou souměrnost u cv. 1 a 3.  

● Pro ty, kteří by měli málo práce, je tady ještě cv. 2 a hádanka u cv. 4 je lehká, viď. 
● Násobilku lze trénovat i ZDE. 

     
JaS: 

● Zopakuj si, jak se nazývají ptáci, kteří odlétají do teplých krajin a proč to dělají a jak říkáme 

ptákům, kteří u nás přezimují. Měl bys znát i jejich zástupce. Pomůže Ti UČ. str. 51 a PS str. 63, 
kde je nějaký úkol.  

 

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. 
 

 

STŘEDA 6. 5. 
 

Český jazyk: 
● Je středa a měli bychom psát diktát. Popros někoho, kdo Ti ho nadiktuje. Je v UČ. na str. 88 cv. 3. 

Napiš ho na podepsaný papír nebo do zavedeného sešitu. 
● V TOMOVI na str. 33 se podívej na psaní a zdůvodnění pravopisu slov s dvojicemi párových 

souhlásek z - s .  
● V UČ. na str. 90 pak správně doplň slova na hasičském autě u cv. 1. 

 

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. Jestli jsi knihu dočetl, dej ji na 
Padlet a najdi si další. 

 

Matematika: 
● Projdi si kartičky s příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5. Je velmi důležitežité, abys to uměl(a). 
● V PS na str. 55 jsou nakreslené teploměry. Chybí u nich ale teplota a vybarvení. Zvládneš teplotu 

zapsat do rámečků a teploměry správně vybarvit? Každá čárka na teploměru značí 1 stupeň. 
● V PS na str. 55 vypočítej cv. 2. Je to zase slovní úloha složená. Tentokrát ji vypočítej jediným 

výpočtem ( příkladem). Použij k tomu závorky. Pomohu Ti s výpočtem!!! 23 + ( 23+8 ) = ? 

● Na té samé straně 55 vypracuj i ostatní slovní úlohy. Tentokrát mi stačí pouze výpočet se závorkou. 
Slovní odpověď psát nemusíš, pokud se Ti nechce. 

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

Hudební výchova:  
● Poslechni si nějakou pěknou hudbu nebo si cokoliv zazpívej. 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni
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ČTVRTEK 7. 5. 
 

Český jazyk: 
● V PS na str. 52 ve cv. 4 zdůvodni pravopis a doplň do slov s nebo z. Slova si řekni v jiném tvaru, 

kde je párová souhláska jasně slyšet. 

● V UČ. na str. 90 doplň ústně cv. 2 a vzpomeň si, jak se nazývají tyto věty s vykřičníkem na konci. 

● Opět ústně v UČ. str. 90 cv. 3 doplň do vět 4 slova a zdůvodni jejich pravopis. Slova na kartách, 
které drží skřítek Písmenko jsou: obrá-ky, oblá-ky (kulaté kamínky), řetě-, bří-ky. 

● Na podepsaný papír nebo do zavedeného sešitu přepiš cv. 4 z UČ. str. 90. Nezapomeň ke cvičení 

dopsat UČ. str. 90/4. 
 

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. 29 dole opakujeme psaní velkých písmen. Každé napiš 2 krát. Zbytek stránky 
nechám na Tobě, co napíšeš. 

 

Matematika: 
● Dej si malou rozcvičku na násobilku a dělení s kartičkami. 

● V PS na str. 56 vypracuj slovní úlohu cv. 1 a tajenky u cv. 3 a 5. 
● Kdo sám vyřeší i cv. 4, hlavně poslední dvě žáby, je na tom s myšlením dobře. 

● Máš - li chuť, trénuj násobilku třeba ZDE.   
 

JaS: 
● Zopakuj si hospodářská zvířata a domácí ptáky a jejich názvy (táta, máma, mládě). 
● Vyjmenuj jarní měsíce. Kdy začíná jaro? Co je to jarní rovnodennost? 
● Znáš 3 letní měsíce? Kdy začíná léto? Pokud nevíš, koukni se do UČ. na str. 56. 

 
Výtvarná výchova: Mgr. Blanka Přívratská 

● Podle vlastní potřeby a chuti si zpříjemni čas. Nápady máš na konci týdenního plánu od paní 

vychovatelek ze školní družiny. 

 

           PÁTEK 8.5. 
Český jazyk: 

● Státní svátek - máš volno 
 

Čtení + psaní 
● Státní svátek - máš volno, i když něco málo by sis mohl(a) přečíst :-) 

 

Matematika: 
● Státní svátek - máš volno 

 

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/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5/priklady.html
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Tento týden jsi zvládl(a):  
 

V ČJ sis procvičil(a) doplňování párových souhlásek. Zopakoval(a) sis rozkazovací věty. Snad sis 
odpočinul(a) při čtení své oblíbené knížky a při psaní sis zopakoval(a) velká písmena a slova 
nadřazená, podřazená a souznačná.  
V Matematice se 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. Zaměřil(a) ses i na  
osovou souměrnost.  
Jestliže ses věnoval i JaSu, tak si jistě pamatuješ, co jsou ptáci stálí a stěhovaví. Znáš názvy 
hospodářských zvířat a domácích ptáků. Umíš jich vyjmenovat několik, znáš názvy samce, samice 
a jejich mláďat. Víš také, proč je chováme. Víš už, které měsíce patří jaru a létu a kdy tato roční 
období začínají. 

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

 

 
Milé děti,  

 

vaše maminky budou mít brzy svátek (10. května - Svátek matek), tak je můžete potěšit některým z 
těchto nápadů: 

 
1. Srdíčko k dotvoření  – můžete vymalovat, libovolně ozdobit, vystřihnout z barevného papíru nebo do 

něj napsat básničku, předloha je v této příloze  

 
2. Květinový obrázek – k vytvoření takového obrázku můžeš použít třeba fazole, hrách, kukuřici, 

zrnkovou kávu nebo i nějaké těstoviny a podle své fantazie poskládat a nalepit do tvaru kytiček, inspiraci 
najdeš zde  

 

3. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
______________________________________________________________________ 

 
Filipojakubská noc - 30. 4.  

 
Milé děti, 

kdybyste chtěly, můžete se vyfotit jako čarodějnice, nebo poslat vaše výrobky a výtvory, náměty najdete 

pod tímto textem. Pokud někdo z Vás postaví s rodiči májku, pošlete též. Budeme se moc těšit a společně si 
fotografie prohlédneme na webu školy.  

 
Povídání o Filipojakubské noci najdete v této příloze a zaklínadlo zde 

 

Čarodějnické tvoření: 
 

1. Čarodějnice omalovánka - zde , tady a také zde 
 

2. Čarodějnice k dotvoření  - předlohu najdete v této příloze a tady 
 

3. Čarodějnický obrázek - namaluj čarodějnický obrázek podle vlastní fantazie nebo obdobný jako v 

této příloze 
 

 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete zasílat na naše emailové adresy, budeme se moc těšit. 

 

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.  

 

Moc vás všechny pozdravujeme. 

 
Vaše vychovatelky 

https://drive.google.com/open?id=1Kboz5CMgwPXnAPeHlHjnsIRvT3_r7VIT
https://cz.pinterest.com/pin/39125090500857855/?e_t=938e15f156b24ed2b3712da3bd916111&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rtpinrecs&utm_content=39125090500857855
https://cz.pinterest.com/pin/771593348647931519/?e_t=9e622472919342169c63f5f1a5215a5e&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdpins&utm_content=771593348647931519
https://drive.google.com/open?id=1U6A1RZZhPpfTBvZp7yEeQrmJ1-C_n9u1
https://drive.google.com/open?id=1S2pC06my3mK8IKyaECkobUPricdjUgUY
https://drive.google.com/open?id=1XZLQA70wZbwYmGIABOO_XuHkXEgUUDEi
https://drive.google.com/open?id=1eesHOBqJ6bUsc-QhKfVEFip8R8sAo6nI
https://drive.google.com/open?id=1mUGaQe6qeAZH89qLadsMxZvKUluVJV9c
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