
TÝDENNÍ PLÁN 2. A       OD 15. 5.    DO 19. 5. 2023 
 

INFORMACE PRO RODIČE: 

• Ve čtvrtek 18. 5. proběhne místo vyučování odložený Sportovní den. Sejdeme 

se ráno ve třídě, s sebou sportovní oděv a obuv (na ven i na dovnitř), svačinu, 

pití, klíče a čip. Mohou si vzít i něco na sezení a kdo chce, tak i své švihadlo. 

Konec vyučování bude okolo 12. hodiny. Aktivity budou probíhat jak venku, 

tak uvnitř v tělocvičně (shyby, leh-sedy, trojskok, hod medicinbalem, běh na 

60m, skok do dálky, hod krikeťákem a švihadlo). 

 

• V příštím týdnu, 23.-29. 5. budu ve škole nepřítomna, mám státnice. 

UČIVO 

ČESKÝ JAZYK • Psaní písmem CS, čtení s porozuměním 

• Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, párových 

souhlásek, slov se skupinami dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě 

• Úvod do slovních druhů, podstatná jména 

• Sloh: vzkaz, sms 

 

- Český jazyk UČ: str. 90-93 

- Český jazyk PS: 4-5, 8-10, 15 

- Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky PS: str. 24-31 

- Umím psát na cestách 2: 23, 24 

- Čítanka: str. 86-89 

MATEMATIKA Početní operace do 20, orientace čísel do 100, sčítání a odčítání 

dvouciferných čísel do 100 bez přechodu, základy geometrie 

Slovní úlohy, zápis slovní úlohy 

Základy násobilky (násobky 2, 3, 4, 5) 

Násobení a dělení (2, 3, 4, 5) 

Matematická prostředí Hejného 

-  Matematika III.: str. 86-89 



ČJS Hospodářská zvířata a drůbež, savci a ptáci 

- Prvouka: str. 54-57 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

 

• Prosím o důkladné denní čtení nahlas alespoň 10 minut!  

• Prosím o počítání alespoň deseti příkladů denně na sčítání a odčítání v oboru do 

100 bez přechodu přes 10, hlavně dvouciferná čísla (25+54=) 

• Prosím o trénování násobilky 2, 3, 4 a 5 (násobky i příklady) 

 

• Na úterý – M – Matematika III str. 87 cv. 2 

• Na středu – ČJ – Umím psát na cestách 2 str. 23 

• Na čtvrtek – M – příklady 

• Na pátek – ČJ – cvičení ČJ-DÚ 

                 

                 

 

 

 

                                                                                                           


