
Týdenní plán pro 2. třídu                     Týden 22. 

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: Sloh: Vypravování. Popis. ČJ: Opakování a procvičování probraného učiva: Dělení 

českých hlásek, krátké a dlouhé samohlásky, pravopis psaní ú, ů, souhlásky tvrdé, měkké a 
obojetné. Psaní i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách. PS do str. 52. Soubor cvičení do str. 
55. UČ do str. 38. Písanka 2: malé q, velké Q+ slova, čísla, do str. 9.  Diktát slov, vět po 
předchozí přípravě. Čtu si ze své knihy. 

 
 

 
 

MA: Číselný obor do 100. Uspořádání čísel 1-100. Číselné řady. Sčítání a odčítání 

desítek do 100. PS 2 do str. 9. Opakování: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 
desítky za pomoci rozkladu. Hra: Na obchod. Manipulace s penězi. Slovní úlohy. 
Rozklad čísel. Minutovky 1 do str. 24. G: Porovnávání a rýsování úseček na papír. 
Křivá čára. Osa souměrnosti. PS str. 10-11. 

  

PRV: Zima. Já to hravě zvládnu. PS str. 29. Lidské tělo. UČ do str. 30-31. PS str. 30-31. 
  

AJ: 3. At home. Slova: bathroom, bedroom, kitchen, hall, living room, garden. 

Rozkazovací věty: Take a photo. Draw a picture. UČ str. 26-27/ Grandad’s in the living 
room. Listen to the story. PS str. 24/ Look and tick or cross the pictures in the story. 
Look at the pictures. Match and write. Poslech č. 52/ Look and say and clap with me.  

  
 

Pondělí 23.1. Úterý 24.1. Středa 25.1. Čtvrtek 26.1. Pátek 27.1. 
Doma: ČJ Každý den si čtu 
ze své knihy. 
ČJ Písanka 2 str. 8/ dopiš 
stranu.  
 

 

Doma: Opakuji si slova: bathroom, 
bedroom, kitchen, hall, living room, 
garden. Věty: Grandad’s in the living 
room. 
Poslech č. 52/ Look and say and clap 
with me. 

 

Doma: ČJ Písanka 2 str. 9/ 
dopiš stranu. 
Doma: ČJ PS str. 55/ 1b doplň 
i/í, y/ý (čtyři sloupečky). 
 
  

Doma: MA PS 2 str. 9/ 2 
koruny a desetikoruny, 
vrácené mince při platbě 
50korunou. 

 

Doma: MA Minutovky 1 str. 24. 
 

 

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 se ŠD. Oblečení nosím domů vyprat! 


