
Týdenní plán pro 2. třídu                     Týden 12. 

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. ČJ: Hláska, slabika, slovo, věta. Hlásky: samohlásky, souhlásky, dvojhlásky. 

Slabikotvorné r a l. PS do str. 29. UČ do str. 28. Písanka 1: Velké Y, W, malé w a slova a věty, do 
str. 23. Diktát vět po předchozí přípravě. Čtu si ze své knihy. 

 
 

 
 

MA: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Hra: Na obchod. Manipulace s penězi. 

Slovní úlohy. Rozklad čísel. Sčítání do 20 s přechodem přes desítku za pomoci rozkladu. PS do 
str. 32. G: Lomená čára. PS str. 44.  

  

PRV: Podzim. Příroda na podzim. Listnaté stromy. Jehličnaté stromy. UČ str. 11. PS str. 12. 
  

AJ: 2. Let’s go. Procvičování slov: train, plane, bus, lorry, motorbike, taxi, drive a car, fly a 

plane. Věty: It’s (a big train). It’s (a red train). UČ str. 17/ poslech příběhu. PS str. 13/ Look and 

circle. PS do str. 14. Poslech č. 30/ Can I have a drink? Č. 34/ Look and say and clap with 
me.  

  

Pondělí 14.11. Úterý 15.11. Středa 16.11. Čtvrtek 17.11. Pátek 18.11. 
Fotografování pan Vodák od 
8:00 hod. 
Doma: ČJ Každý den si čtu ze 
své knihy. 
ČJ Písanka 1 str. 22/ dopíšu 
stranu. 
MA PS str. 32/ postranní sloupce. 
 
 

Doma: AJ počítám až do 20. 
Opakuji si slova: train, plane, bus, 
lorry, motorbike, taxi. Tvořím věty: 
It’s (a big train). It’s (a red train). 
PS z AJ str. 14/ sleduj stopy a slova 
napiš. Přečti a vybarvi! 
 
ČJ PS str. 29/ 4 naznač dělení slov 
na slabiky. 
 
 

Dnes není TV! 
Tonda obal na cestách 
projektová hodina 
(3. vyuč. hod.) 
MA 4. vyuč. hod. přinesu 
si UČ a PS z MA 
 
ČJ Písanka 1 str. 23/ dopíšu 
stranu.  

Státní svátek 
Den boje za svobodu a 
demokracii 
 

 
 

Den volna pro žáky 
školy 
ODPOČÍVÁM 
 

 

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 s ŠD. Oblečení nosím domů vyprat! 


