
Týdenní plán pro 2. třídu                     Týden 5. 

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: Slova souznačná, protikladná, vícevýznamová, citově zabarvená. PS do str. 10. UČ do str. 
10. Písanka: Malé b, é, ě, f, h, slabiky a slova do str. 7. Čtu si ze své knihy. 

 
 

 
 

MA: Opakování: Sčítání a odčítání v první desítce i ve druhé desítce bez přechodu desítky. 

G: Základní geometrické tvary. Přímka- modelování, rýsování. PS do str.15 (16/ 4). Minutovky do 
str. 6. 

  

PRV: Domov. Můj domov. Naše vlast. UČ a PS str. 6-7.  
  

AJ: Opakování: Numbers 11-20. Slova: teacher, door, window, floor. 1. lekce Let’s play. Nová 

slova: run, jump, climb, dance, rollerblade, ride a bike. Pokyny: clap your hands, stamp your feet. 
Poslech 4, 12, 15. UČ str. 6-7. PS str. 4-5. 

  

Pondělí 26.9. Úterý 27.9. Středa 28.9. Čtvrtek 29.9. Pátek 30.9. 

Doma: ČJ Každý den si čtu ze 
své knihy. 
MA PS str. 16/ 4 doplň správná 
znaménka +, -.  
ČJ Písanka 1 str. 5/ dopíšu 
stranu. 

Doma: AJ počítám až do 20. 
Nová slova: run, jump, climb, 

dance, rollerblade, ride a bike. 

Pokyny: clap your hands, stamp 

your feet. 

PS str. 5/ vybarvi pojmenování 
členů rodiny, najdi a zapiš na 
řádky do správného rámečku 
(people, food, animals, 
classroom).  

 

STÁTNÍ SVÁTEK 

 
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI  

Dnes je 2. vyuč. hodinu 
geometrie. Mám: 30 cm 
pravítko, ořezanou tužku č. 2.  
Doma: MA Minutovky 1/ str. 6 
pracuji podle pokynů dole. 

Doma: ČJ Písanka 1 str. 7/ 
napíšu celou stranu, dělám si 
přestávky, uvolňuji ruku. 

 
 

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! 


