
Týdenní plán pro 2. třídu             Týden 10. 

Podpis rodičů: _______________________________________________ 

Cíl: Doplním s rodiči na konci týdne! Co umím? Co jsem se naučil/a? Kde 

musím přidat? Co vylepším a co více procvičím? 
Umím: Musím více procvičovat: 

ČJ: Vypravování. ČJ: Slabika, slovo, věta, velké písmeno na začátku věty, jména. 

Význam slov. Druhy vět. Slovo a jeho místo ve větě. Slova souřadná, podřazená, 
nadřazená. Dělení slov na konci řádku. PS do str. 24. UČ do str. 23. Písanka 1: Velké N, 
M, slabiky a slova, malé v, slabiky a slova, do str. 19. Diktát vět po předchozí přípravě. Čtu 
si ze své knihy. 

 
 

 
 

MA: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Hra: Na obchod. Manipulace 

s penězi. Slovní úlohy. Rozklad čísel. Sčítání do 20 s přechodem přes desítku za pomoci 
rozkladu. PS do str. 29. Minutovky do str. 14. G: Úsečka, body. PS str. 34.  

  

PRV: Naše vlast. Opakování. Podzim. Příroda na podzim. UČ a PS str. 8-9. PS str. 8 

a 9. 

  

AJ: Opakování lekce 1. Poslech č. 30/ Can I have a drink? I’m thirsty. PS str. 10. 

TEST 1. Nová lekce: 2. Let’s go. Nová slova: train, plane, bus, lorry, motorbike, taxi. 
Poslech 23: I can dance… UČ str. 14-15. Poslech písně č 

  

Pondělí 31.10. Úterý 1.11. Středa 2.11. Čtvrtek 3.11. Pátek 4.11. 

Sférické kino od 8:00 hod. + 
fotografování nabídka č. 1. 
Umím básničku: Polámal se 
mraveneček 
Doma: ČJ Každý den si čtu ze 
své knihy. 
MA Minutovky 1 str. 14/ počítej 
řetězce a příklady s přechodem 
přes 10, (pomáhej si rozkladem). 
ČJ Písanka 1 str. 18/ dopíšu 
stranu. 

Doma: AJ počítám až do 20. 
Učím se nová slova: train, plane, 
bus, lorry, motorbike, taxi. 
Poslech č. 30/ Can I have a 
drink? 
 
ČJ PS str. 22/ 4 vymysli a dopiš 
rýmy. 
 

Památka zesnulých 
Dušičky 

 

 
 
  

Doma: MA vypracuj ofocený PL 
 

 

Halloween (strašidelný den) 
 

  
 
Doma: ČJ PS str. 24/ 4 napiš, 
co to je! 

 
 

V šatní skříňce mám uloženo vhodné sportovní oblečení a obuv na TV ven i do tělocvičny (vše mám v textilní tašce nebo sáčku). Nezapomenu také na náhradní oblečení pro venkovní 
přestávky a pobyt venku s ŠD. Oblečení nosím domů vyprat! 


