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2. A 

 

TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 19. 10. – 23. 10. 
 

Třídní učitel:   Mgr. Dagmar Petřeková,   dagmar.petrekova@centrum.cz,   tel. 720 159 096 

Sdělení třídního učitele:                                                                                                                                   

Vážení rodiče, 

moc Vás všechny zdravím. Věřím, že jste si pozorně přečetli nová opatření platná od 14. 10. do 1. 11. na webových 

stránkách naší školy nebo v žákovské knížce. Přesto si Vám dovoluji připomenout, že distanční výuka je povinná a bude 

se hodnotit. Pokud Vaše dítě onemocní a nebude se moci distanční výuky účastnit, je nutno ho řádně omluvit emailem,  

telefonicky včetně zápisu v žákovské knížce pro zpětnou kontrolu. Děkuji moc za spolupráci.                                                                              

Přeji Vám hodně zdraví a krásné podzimní dny.                                                                                                            

Milé děti,                                                                                                                                                                            

moc Vás s Ferdou zdravím a posílám týdenní plán na příští týden. Učení si rozdělte do jednotlivých dnů podle svých 

možností. Nebudete-li si s něčím vědět rady, ozvěte se mi prostřednictvím svých rodičů, moc ráda Vám pomohu.                                                                                                                                       

Myslím na Vás a přeji Vám hodně zdravíčka. Mějte radostný celý týden, volné dny i podzimní prázdniny .   

                                                                Vaše paní učitelka a kamarád                             

                                                                            

Český jazyk:    

A) Mluvnice 

V posledních hodinách jsme se společně učili o větě, slově, slabice a hlásce. Počítali jsme slabiky ve slovech, slova ve 

větách. Posílám Vám odkazy k procvičování: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/u-vcelicek/cviceni1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/vyber.htm 

Tento týden si povíme, jak se říká větám, když je na jejich konci tečka, vykřičník nebo otazník. K tomu budete 

potřebovat učebnici, pracovní sešit a malý oranžový sešit: 

 učebnice str. 11 – pozorně si přečtěte nahoře deník a pod ním žlutý rámeček 

 učebnice str. 11 cv. 1a, b, c, d – ústně                                                                                                                 

 pracovní sešit str. 12 cv. 1, 2, 3 – nejdříve si přečtěte jejich zadání a teprve potom je vypracujte 
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B) Čtení 

V hodinách čtení se stále věnujeme hlasitému čtení, snažíme se číst už co nejvíce plynule, abychom textům rozuměli. 

Tento týden na Vás čeká pokračování příběhu „O hasicím přístroji“. Najdete ho v čítance:  

 str. 14, 15 cv. 2, 3, 4 

 

C) Psaní 

V hodinách psaní opakujeme správné tvary písmen, dodržujeme správné hygienické návyky, vzpomeňte si na motivační 

básničku „Pozor, milí druháci“, řekněte si ji a krásné tahy písmenek v písance Vám půjdou jako po másle : 

 str. 12, 13 

 

Matematika: 

V minulých hodinách jsme se věnovali sčítání do dvaceti s přechodem desítky. Tento týden v něm budeme pokračovat. 

Připravte si pracovní sešit a vypracujte podle zadání jednotlivá cvičení: 

 str. 11 cv. 1, 2, 3 – dávejte si pozor na správné dočítání do desítky ve cv. 2 a rozklad čísla ve cv. 3 

 str. 12 cv. 1, 2, 3, 4 – ve cv. 2 pište do křížovky velkým tiskacím písmem 

Procvičovat můžeš na těchto webových stránkách: 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-

desitku/priklady.html 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/matematicke-omalovanky-1/priklady.html 

 

Člověk a jeho svět: 

V předcházejících hodinách jsme si povídali o bezpečné cestě do školy, dopravních značkách a cestování, o domově a 

naší vlasti. Nabízím Vám odkazy: 

a)  k procvičení si dopravních značek: 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/dopravni-znacky/znacka1.htm 

b) k poslechu naší státní hymny: 

https://www.youtube.com/watch?v=vTlvogPLLwc&feature=emb_title&ab_channel=mihaguan 

Tento týden si budeme povídat o podzimní přírodě. Připravte si pracovní sešit: 

 str. 9 – nápověda ke cv. 3: číslo 2 klouzek; nápověda ke cv. 5: brusnice borůvka 

 str. 10 – nápověda ke cv. 2: 23. září                                                                              
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