
Týdenní plán pro 2. třídu                     Týden 2. 

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. Prázdninový deník. Třídní pravidla. ČJ: Slovo, věta, velké písmeno na 

začátku věty, jména. PS do str. 5. UČ do str. 5. Písanka: Velká a malá písmena, číslice do str. 3. 
Čtu si ze své knihy. 

 
 

 
 

MA: Opakování: Sčítání a odčítání v první desítce. G: Základní geometrické tvary. PS do 

str.7. Minutovky do str. 1. 

  

PRV: Škola. Jsem školák. Školní rok. UČ a PS str. 2-3.  
  

AJ: Hello again. It’s cloudy (raining, windy, snowing, foggy, sunny). Slova: pick up, put down, 

read, write, count to 10). UČ str. 2-3. PS str. 2-3. 

  

Pondělí 5.9. Úterý 6.9. Středa 7.9. Čtvrtek 8.9. Pátek 9.9. 

Vyučování podle rozvrhu. 
Třídní pravidla. 
Povídání o prázdninách. 
Prázdninový deník. 
Úvod do jednotlivých 
předmětů.  
Doma: ČJ Každý den si čtu ze 
své knihy. 
Obalím učebnice a PS. OBAL 
podepíšu černou lihovou fixou 
nebo nalepím štítek:  
M. MALÁ 2 

Doma: AJ učím se nová slova 
a věty: It’s cloudy (raining, windy, 

snowing, foggy, sunny). Fráze: pick 
up, put down, read, write, count to 
10), počítám do 10. 
 
Rodiče mi stáhnou do PC 
audionahrávky... Pokyny s kódem 
viz vnitřní strana desek PS. 

 

Dnes je TV. Mám vhodné 
oblečení a obuv na ven i do 
tělocvičny. 
Doma: ČJ do malého sešitu ČJ 
vypíšu jména z textu UČ str. 4/ 
cv 1.   

Doma: MA Minutovky 1/ str. 1 
pracuji podle pokynů dole. 

Doma: Zabalím si potřebné věci 
na adaptační výlet do Stradonic. 

 

Do šatní skříňky si uložím 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 se ŠD. 


