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Jméno žáka: ……………………………………………… 

2. A 

 

9. TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 5. 4. – 9. 4. 
 

Třídní učitel:   Mgr. Dagmar Petřeková,  skolapetrekova@seznam.cz,   tel. 720 159 096 

Sdělení třídního učitele:                                                     

 

Vážení rodiče, milé děti, 

vítám Vás po velikonočních prázdninách opět u školních povinností. Věřím, že jste si odpočinuli a 

načerpali jarní energii pro plnění dalšího týdenního plánu, pokračujeme v zaběhnutém režimu. 

Chtěla bych Vám oznámit, že se tento týden neuvidíme na anglické online hodině ve středu, protože 

budu u lékaře, ale následující den ve čtvrtek. Děkuji Vám za pochopení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle vyjádření MŠMT by se měly od 12. dubna 2021 vrátit do škol prozatím děti I. stupně 

v rotačním režimu. Jestli se tak stane, se dozvíme v následujícím týdnu na základě jednání Vlády 

ČR. Prosím o sledování webových stránek školy, FB stránky „Javorník a jeho dění“ i mých 

sděleních. Organizace výuky bude zveřejněna po získání veškerých informací, o které se budeme 

moci opřít.  

Přeji Vám stále hodně zdraví a krásné jarní dny. 

                                                                                                    Vaše paní učitelka a kamarád    

                                                             

                                                                  

 7:50 – 8:35 8:45 – 9:30 9:50 – 10:35 10:45 – 11:30 

Pondělí   Velikonoce  

Úterý   M  

Středa     

Čtvrtek AJ  ČJ  

Pátek   M  
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Český jazyk    

Tento týden si připomeneme správné psaní tvrdých, měkkých slabik a párových souhlásek ve 

slovech. Seznámíme se s popisem osob, s jejich kladnými a zápornými vlastnostmi a podíváme se 

také na slova se skupinami dě, tě, ně. 

 Učebnice str. 57 cv. 3 – samostatně do malého žlutého sešitu (nezapomeň napsat datum) 

 Učebnice str. 58 – 60 – částečně na online hodině  

 Pracovní sešit str. 67 – 68 – společně na online hodině 

V čítance si procvičíte čtení psacího písma, naučíte se zpaměti básničku „Poslechněte, co se stalo“ 

(vyzkouším Vás po návratu do školy), splníte lístečkový úkol a přečtete si text „Z deníku kocoura 

Modroočka“. Při čtení dbejte na správnou melodii vět, čtěte nahlas i potichu a vyprávějte rodičům, 

co jste se všechno z textu dozvěděly, děti.  

 Čítanka str. 86 – 89  

V písance si zdokonalíte správné psaní písmen z, ž. Připomínám dodržování velikosti jednotlivých 

písmen v pomocných linkách, správný sklon a tvar. 

 Písanka str. 8 – 9 

Anglický jazyk    

Čeká nás nová slovní zásoba, děti, bude se týkat zvířátek. Naučíme se písničku a zahrajeme si hru. 

 Pracovní list z přílohy – společně na online hodině 

Matematika  

Vrátíme se ještě k prohlubování pamětného počítání do 100 s přechodem desítky a poté se 

seznámíme s novým učivem, kterým bude zaokrouhlování čísla na desítky. Toto nové učivo si 

vysvětlíme na online hodinách. 

 Pracovní sešit str. 34 – 37 – společně na online hodinách 

Člověk a jeho svět 

Jaro je tady, sluníčko ohřívá zem, i když ještě občas zasněží. A jak to vypadá v tomto období v lese 

a u vody? A jak se daří jarním květinám? Odpovědi najdete nejen v učebnici a v pracovním sešitě, 

ale hlavně na procházkách, na které jistě chodíváte a pozorujete tu krásu kolem sebe. 

 Učebnice str. 46 – 48  

 Pracovní sešit str. 49 cv. 1, 2; str. 50 cv. 1; str. 51 cv. 1, 2, 3 

K hodnocení mi pošlete, prosím:  

1) ČJ – malý žlutý sešit – str. 57 cv. 3 + písanka str. 8 – 9   

2) M – pracovní list z přílohy 

3) AJ – pracovní list z přílohy  

4) ČJS – pracovní sešit str. 51 cv. 1, 2, 3 
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Pracovní list č. 4        M            Jméno: …………………………          Třída: …. 

 

1. Spoj body 1 – 100 

2. Obrázek vybarvi 
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Pracovní list č. 5       AJ     Jméno: ……………………….     Třída: ….   

 

1. Vyhledej zvířátka podle nápovědy dole a nakresli je do velkého obrázku 

2. Do čtverečků dole připiš perem „fajfku“, že jsi daná zvířátka našel 

 

    

 


