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Týdenní plán třídy 2. A 

třídní učitelka Mgr. Marie Nováková 

11. 5. – 15. 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 

 
           Moji malí školáčci, 

     pokračujeme dalším týdnem v naší netradiční výuce „na dálku“. Doufám, že se vám i vašim blízkým daří 

dobře. Často na Vás na všechny myslím a už se moc těším, až se uvidíme. 

     Vím, že jste velcí šikulkové a většinou pracujete samostatně. Velmi vás za to chválím. Pokud nějaké 

cvičení nestihnete, nevadí. Po příchodu do školy vám ráda vše vysvětlím. Pracujte takto pilně dál, ale úplně 

stačí každý den 1 – 2 cvičení z ČJ, M či z JaSu. 

    Děkuji vám za krásné práce, které mi zasíláte. Jestli máte chuť nebo možnost, můžete mi své práce 

vyfotografovat a poslat na email novakova@zstgm-ck.cz i tento týden, ale není to povinné. Na tento email 

mi můžete také napsat, pokud budete potřebovat mou pomoc. 

     Za svou práci si zasloužíte velkou pochvalu. Malá odměna vás čeká v týdenním plánu na konci každého 

dne. 😊 

     Velmi si vážím pomoci, kterou vám poskytují všichni, kteří vás podporují. Posílám jim všem za to velký 

dík. Nezapomeňte jim poděkovat i vy.  

     Mějte se hezky a opatrujte se. 

                                                                                               Hezký týden! 

                                                                                                                            M. Nováková 

 

http://www.google.cz/
mailto:novakova@zstgm-ck.cz
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PONDĚLÍ 11. 5. 

Český jazyk: Téma: Den matek – sloh – vztah a chování k mamince 
Můžeš si zahrát hru „Jméno, město, zvíře, věc“ nebo „Slovní fotbal“. 

● Učebnice str. 95, cv. 1 – Přečti si básně o mamince. 

                                               Dokážeš napsat 2 – 4 věty o tom, co tvoje maminka dělá ráda 

                                               a co nerada? 
                                               Věty si napiš do sešitu. 

 

Matematika: Téma: Jak skřítci hráli kuličky – nestandardní aplikační úkoly na 

rozvoj myšlení 

● Učebnice str. 67, cv. 1 – Najdi na obrázku 20 kuliček a 10 myšek. 

                         cv. 2 – Můžeš si udělat tento pokus podle návodu. 

                                    Kolik kuliček musíš nejméně vytáhnout, abys určitě vybral dvě 
                                    kuličky stejné barvy? (Nápověda: 3) 

                                    Odpověď si můžeš zapsat do sešitu. 
                         cv. 3 -  Úlohu si můžeš namalovat do sešitu. 

                                    Písničku, kterou tato úloha připomíná, si můžeš poslechnout zde. 

                         cv. 4 – Můžeš si ukazovat prstíkem nad učebnicí a zjistíš cestu kuličky 
                                   a správnou jamku, kam se dokutálela. 

                         cv. 5 – Uhodneš, která z čárek zmizí jako další u posledního obrázku? 

                                    Kruh s tímto dílkem si můžeš nakreslit do sešitu.   
          Český jazyk - Psaní:  

● Písanka str. 29 – Napiš řadu čísel 0 – 10 – nezapomeň dělat mezi čísly mezery nebo čárky.  

                        Napiš řadu čísel od 20 k 0. 

                        Vyber správná slova a zařaď do přehledu. 

                        Přepiš velká písmena. 

 

Hudební výchova:  

● Můžeš se naučit píseň „Měla babka“. 

 
Malá odměna za dobrou práci😊. 

 

ÚTERÝ 12. 5. 
 

Český jazyk: Téma: Den matek – sloh – vztah a chování k mamince 

● Učebnice str. 95, cv. 2 – Napiš do sešitu 3 věty o tom, co děláte spolu s maminkou. 

                                    cv. 3 – Jestli chceš, můžeš napsat ještě 2 – 3 věty o tom, co pro tebe maminka 

                                              dělá a z čeho by měla radost. 

https://www.youtube.com/watch?v=vM5QHUiyJlU
https://www.youtube.com/watch?v=vM5QHUiyJlU
https://www.youtube.com/watch?v=-WIR7qYOGPc&list=PLTl-V6UxWU8YkfvRM6UDdqPZljLIYpPRS&index=18&t=0s


 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

    

Matematika: Téma: Jak skřítci hráli kuličky – nestandardní aplikační úkoly na 

rozvoj myšlení 

● PS str. 54, cv. 1 – Dokresli chybějící kuličky. 

                          Změř vzdálenost horní kuličky od linky a tuto stejnou vzdálenost od linky 
                          naměř i dole a kuličku, která chybí dokresli. 

               cv. 2 – Vybarvi každou kuličku jinou barvou např. zelená, červená, bílá. 
                         Stejnou barvou vybarvi i dráhu kuličky. 

                         Na konci ti vyjde toto pořadí kuliček: bílá, červená, zelená. 

               cv. 3 – Dokresli kuličky do připravených čtverečků podle zadání. 
                          Pak dokresli podle osové souměrnosti druhou polovinu obrázku. 

                          (Nápověda: H 4, I 3, J 2, K 2, L 3, M 4, N 5, N 6, N 7, N 8, M 9, L 10, K 11,  
                          J 12, I 13, H 14) 

                          Vyšlo ti srdíčko? 

               cv. 4 -  Uhádneš hádanku? 

                          (Nápověda: rok, týdny, roční období) 

 
Český jazyk - Psaní:  

● Písanka str. 30 – Utvoř a napiš zdrobnělá slova. 

                         Procvič si písmena a opiš je. 

                         Napiš o obrázku tři věty. 

JaS: Téma: Léto – Prázdniny v přírodě 
● Učebnice str. 56 – V okolí obydlí 

                           Přečti si a zapamatuj si letní měsíce. 

                           Zapamatuj si a zapiš do sešitu: 

                           V okolí obydlí pěstujeme rostliny a chováme hospodářská a domácí zvířata. 

                           Jsou to společenstva uměle vytvořená člověkem. 

                           Na louce 

                             Zapamatuj si a zapiš do sešitu: 

                            Louka je přírodní společenstvo. Rostou zde trávy a kvetoucí rostliny. 

                            Žijí zde včely, motýli, kobylky, sarančata a cvrčci. 

● PS str. 66 – Udělej si pouze úkol s domečkem. 

                             Červeně dej do kroužku, co děláš, když je venku hezky. 

                             Modře vyznač, co můžeš dělat, když prší. 

 

Výtvarná výchova:  

● Můžeš nakreslit vodovými barvami nebo pastelkami svou maminku. 

 
            Malá odměna za dobrou práci 😊. 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhWbo135Efc
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STŘEDA 13. 5. 

Český jazyk: Téma: Den matek – sloh – jednoduchý popis osoby 

● Učebnice str. 95, cv. 4 – Popiš svoji maminku asi 5 větami podle nápovědy. 

                                               Věty napiš do sešitu. 

 
 

Matematika: Téma: Ahoj léto – opakování všech typů úloh na sčítání a odčítání 

v oboru do 100 
Můžeš si zahrát hru „Včeličky“. Použij lístečky s příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení 
z minulých týdnů. Rozlož si je na podlahu. Popros někoho o změření 1 minuty. Vezmi si vždy jeden lístek, 

opiš příklad a vypočítej. Kolik příkladů jsi vypočítal? Zlepšil jsi se? Překontroluj si svou práci a zahraj si na 

paní učitelku. 

● Učebnice str. 68, cv. 1 -  Dobře si prohlédni motýlky a zjisti, které číslo každému chybí.  

                                    Můžeš si chybějící čísla zapsat do sešitu. (Nápověda: 8, 14, 25, 52, 69, …)  
                         cv. 2 – Vymysli si jednu slovní úlohu k libovolnému obrázku. 

                                    Napiš si do sešitu zápis, výpočet a odpověď. 
                         cv. 3 – Vyber si dvě kopretiny, opiš si do sešitu do dvou sloupců příklady z nich 

                                    a vypočítej.   
                         cv. 4 – Zapiš si řetěz do sešitu a vypočítej. 

                                   (Nápověda: Na konci řetězu ti vyjde 69.) 

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: 

 •         Můžeš se naučit tancovat mazurku a zazpívat si píseň, kterou již umíš z HV – „Měla babka“. 

 
Malá odměna za dobrou práci      . 

 

 

ČTVRTEK 14. 5. 

Český jazyk: Téma: Den Země – sloh – vyprávění, rozšiřování slovní zásoby, 

chování se k naší planetě 
Diktát –  Nejprve si zopakuj tvrdé a měkké souhlásky. Můžeš se podívat na nápovědu v učebnici na straně 

50 a 59. Popros někoho, aby ti nadiktoval do sešitu text z učebnice na str. 88, cv. 3. Sám si ho pak můžeš 

zkontrolovat, opravit a zahrát si na paní učitelku. 

● Učebnice str. 96, cv. 1 – Přečti si úvodní text a prohlédni si obrázek. 

                                               Přečti si, co říká Mluvenka o ochraně Země. 
                                               Napiš do sešitu asi 3 věty o tom, kde lidé Zemi škodí, kde ji  

                                               chrání a pomáhají. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7169NFRUkE
https://www.youtube.com/watch?v=LJlYX7PZ9UU
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Matematika: Téma: Ahoj léto – opakování všech typů úloh na sčítání a odčítání 

v oboru do 100 
 

● PS str. 55, cv. 1 – Vypočítej, kolik bylo stupňů v jednotlivých dnech a teplotu vybarvi 

                          na teploměru. 

                          (Nápověda: 21 + 2 = 23, 23 – 4 = 19, 19 – 1 = 18, 18 + 4 = 22,  

                          22 + 8 = 30) 

                cv. 2 -  Doplň zápis podle textu slovní úlohy. 

                           Zapiš příklad s použitím závorek. (23 + (23+8) = 54) 

                           Zapiš odpověď. 

                cv. 3 – Doplň zápis podle textu slovní úlohy. 

                           Zapiš příklad. (20 + 16 + 7 = 43) 

                           Dopiš odpověď. 

                cv. 4 -  Doplň zápis podle textu slovní úlohy. 

                           Zapiš příklad se závorkou. (28 – (8 + 7) = 13) 

Pokud chceš vidět muchomůrku červenou a zelenou, můžeš se podívat na internetu. 

                cv. 5 – Doplň zápis podle textu slovní úlohy. 

                          Zapiš příklad se závorkou. (5 + (5 + 6) = 16) 

                          Dopiš odpověď. 

 
Český jazyk - Psaní:  

● Písanka str. 31 – Přepiš básničku. 

                        Opiš písmena z, Z, ž, Ž. 

     
JaS: Téma: Léto – Prázdniny v přírodě 

● Učebnice str. 57 – U vody 
                        Zapamatuj si a zapiš do sešitu: 
                           Ve vodě a u vody jsou rostliny a zvířata, která potřebují vodní 

                           prostředí – kachna, leknín, blatouch, rákos, orobinec, vrba. 

                           V lese 
                        Zapamatuj si a zapiš do sešitu: 
                           Les je přírodní společenstvo. Rostou zde stromy, keře, mechy, kapradiny, 

                           houby, trávy a kvetoucí rostliny. Přírodu musíme chránit. 

● PS str. 66 – Udělej si pouze úkol s hlavou holčičky. 

                             Vybarvi, co máš v létě nejraději a stručně napiš, proč je zdravé jíst ovoce a zeleninu. 

 

Pracovní výchova: 
● Můžeš si vyrobit důlek s kuličkami. Předkresli si oválek na čtvrtku A4. Obkresluj na barevný papír 

mince. Vystřihni kruhy a nalep je do oválku. Dokresli pozadí: trávu, strom apod. 

 
Malá odměna za dobrou práci      . 

 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Muchom%C5%AFrka_%C4%8Derven%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muchom%C5%AFrka_zelen%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=2Noilf9Ra00&list=PL1C87310C91287021


 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

    

 

PÁTEK 15. 5. 

Český jazyk: Téma: Den Země – sloh – vyprávění, rozšiřování slovní zásoby, 

chování se k naší planetě 

● Učebnice str. 96, cv. 2 – Odpověz Mluvence na její otázky a odpovědi zapiš do sešitu. 
Jestli chceš ještě pracovat, můžeš si procvičovat pravopis párových souhlásek na internetu. 
 

        Matematika: Téma: Ahoj léto – opakování všech typů úloh na sčítání a odčítání 

v oboru do 100 

 Pětiminutovka – Popros někoho, aby ti nadiktoval 8 příkladů na sčítání a odčítání do 100, 8 příkladů na 

násobení a dělení. Počítej zpaměti, zapisuj do sešitu pouze výsledky. Pak požádej o kontrolu nebo si 

zkontroluj sám a zahraj si na paní učitelku.   

● PS str. 56, cv. 1 – Dopiš zápis podle textu slovní úlohy. 

                          Zapiš příklad se závorkou. (22 – (7 + 9) = 6) 

                          Dopiš odpověď. 

               cv. 2 – Můžeš si s někým zahrát nebo si zopakuj sám násobky 2, 3, 4, 5. 

               cv. 3 – Vypočítej příklady, zakroužkuj podle výsledku písmeno. 

                         (Nápověda: správně – SLUNEČNÍ BRÝLE, špatně – JAHODOVÝ KOLÁČ)  

               cv. 4 – Doplň chybějící čísla na kamenech.  

                         (Nápověda: 1. žabka – na konci = 56, 2. žabka – na konci = 25,  

                         3. žabka  - na konci = 37, 4. žabka – na konci = 21) 

               cv. 5 - Doplň na deštník chybějící čísla a k nim vyber písmenko z tabulky. 

                         Zjistíš tak jméno skřítka, který měl deštník. (Nápověda: Mrňousek) 

 

Český jazyk - Psaní:  
● Písanka str. 32 – Napiš podle vzoru názvy více mláďat. 

                        Napiš k předložce správné tvary zobrazených slov. 

                        (Nápověda: v ohni, v kávě, na stromě, na hlavě, k rybě, k žábě) 

                        Opiš čísla. 

 
Tělesná výchova:  

● Můžeš si venku zahrát kuličky jako skřítci z PS v matematice. 

 
Malá odměna za dobrou práci      . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/krizovkove-hadanky/hadankyBP1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=y1oPvXc0vbY
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

 

Milé děti,  
 

tento týden jsme pro vás připravily další nápady k tvoření a činnosti. 
 

 

Můžete si vybrat z této nabídky: 
 

1. Kaktus z kamínků – budete k tomu potřebovat kamínky oválného tvaru, temperové barvy, štětec a 
malý květináč, návod najdete v této příloze  

 

2. Peněženku z papíru – návod pracovního postupu si můžete prohlédnout zde a tady a ozdobit ji podle 
vlastní fantazie 

 
3. Veselé figurky z ovoce a zeleniny - návod, jak figurky vyrobit, najdete zde 

 
4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 

 

5. Omalovánky pro holky - najdete v této příloze, zde a ještě tady, plakát zpěvaček k dovybarvení v 
této příloze 

 
 

 

nebo si s rodiči zahrát tyto hry: 
 

1. Písmena – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 

2. Směšný příběh - návod v této příloze  
 

 

 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 

 
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=10-cYUIT71jGBbeN7qYpfLeirhXF6JS8N
https://drive.google.com/open?id=1CRGhWYaW5O76tazTqs71wMkguYPhGB0d
https://drive.google.com/open?id=1LxEJi6m_4751z3a9XqiMePm4aO1qOFpv
https://drive.google.com/open?id=1LzudWm9FanfXlPy2Zj8_3HREHs7zXKja
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=1LPl36ujXzyprcjmv45u5ekhICjsCvRoo
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