
Týdenní plán pro 2. třídu                     Týden 4. 

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

jména. PS do str. 8. UČ do str. 8. Písanka: Velká písmena, číslice, malé l, e, psaní slov do str. 4. 
Čtu si ze své knihy. 

 
 

 
 

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

str.13. Minutovky do str. 5. 

  

PRV: Škola. Cesta do školy. Cestujeme. UČ a PS str. 4-5.  
  

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

read, write, count to 10). Numbers 11-20. Slova: teacher, door, window, floor. Poslech 4, 12. UČ 
str. 4-5. PS str. 3-4. 

  

Pondělí 19.9. Úterý 20.9. Středa 21.9. Čtvrtek 22.9. Pátek 23.9. 

Doma: ČJ Každý den si čtu ze 
své knihy. 
MA PS str. 13 vybarvi uvedený 
počet předmětů. 
 
Pokud ještě nemám, obalím 
UČ, PS, ŽK, sešity atd. OBAL 
podepíšu černou lihovou fixou 
nebo nalepím štítek: VZOR  
M. MALÁ 2 

Doma: AJ učím se počítat až do 
20. Nová slova: teacher, door, 
window, floor.  
PS str. 49. Vyrob si pomůcku pro 
počasí, doprostřed připni velkou 
patentku a připevni šipku (ručičku), 
měla by se otáčet. Do 27. 9. 
 
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 PS str. 8/ 4 ze slov v 
pytli tvořím a píšu věty.  

Každý čtvrtek 2. vyuč. hodinu 
bude geometrie. Ve škole 
mám: 30 cm pravítko, 
ořezanou tužku č. 2.  
Doma: MA Minutovky 1/ str. 4 
pracuji podle pokynů dole. 

Doma: ČJ Písanka 1 str. 4/ pět 
posledních řádků. 

 
 

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. 


