
2.třída 8. 6. – 14. 6.2020

Předmět Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)

Učebnice 52
58

Násobilka  3
Dělení číslem 3

Zvládnout násobky 3, postupně míchat násobilku 2, 5, 10, 1,4

Pracovní sešit

Jak je lehká 
násobilka

 55
63

10

Procvičování násobilky 3
Hra s násobilkou

Procvičování násobilky 3

 

 





Předmět Uč + PS Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)

Hudební 
výchova

Učebnice 
Pracovní sešit

------ poslech a zpěv písně Večerníček odkaz na stránku https://www.youtube.com/watch?
v=N1TSKi384N8

Předmět Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Tibor Vojtko (vojtko@zsvaldice.cz)

VČ květina - Zkus si vyrobit květinu, jakou máš na obrázku.
- Vymysli si postup, kterým ji vyrobíš.
- Pokud bys chtěl/chtěla, můžeš si do zadní strany připevnit 
zavírací špendlík a vytvořit si tak odznak – květinovou ozdobu.

Předmět Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Tibor Vojtko (vojtko@zsvaldice.cz)

HV Masožravá květina a cvrček
https://www.youtube.com/watch?v=0uXviVka4-8

https://www.youtube.com/watch?v=N1TSKi384N8
https://www.youtube.com/watch?v=N1TSKi384N8


předmět
UČ, PS, 

písanka, čítanka
rozsah
stránek

cíl, čeho má být dosaženo poznámka, doplnění, upozornění

vyučující Mgr. Katarína Málková (malkova@zsvaldice.cz)

ČJ

UČ 80 - 81
co jsou SLOVESA,

poznat slovní druh, určit v textu

https://www.youtube.com/watch?v=aDjYCpSqrv4 
https://www.youtube.com/watch?v=GbvQzVqwOqA 
https://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E 

82  - 83
co jsou PŘEDLOŽKY,

rozpoznání v textu,  čtení/psaní

ukázka písničky uč. str.83/ cv.3
https://www.youtube.com/watch?v=49peSebG9Zw 
(v pohádce je krásně vidět, co všechno může špatně psané slovo způsobit)
https://www.youtube.com/watch?v=n3M8mMej5LA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyiaZUgV35I 
následující odkaz ukazuje vložení slova mezi předložku a následující slovo
https://www.youtube.com/watch?v=fXu7Gm3U5Ig 

PS 26 - 29 slovesa, předložky procvičuj, opakuj, upevňuj

PÍS 38 přepis slov, vět sporty

ČPD 46, 47 procvičování slovních druhů podstatná jména, slovesa, předložky

ČT 104, 105 čtení s porozuměním „Bob a Bobek zahradničí“.., otázky za textem zkus ústně

Týdenní plán :-)

čtení: podle času si zařaď ukázku z čítanky „Bob a Bobek zahradničí“, zapiš si s obrázkem do sešitu + nezapomínej na vlastní knihu :-)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
PO – UČ: str. 80/cv. 1a, b, c + cv. 2 (pracujte podle zadání) + žlutý rámeček (slovesa)
          PS: str. 26/cv. 1, 2, 3
          ČPD: str.46 – vyber si jedno cvičení a procvičuj
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ÚT – UČ: str.81/cv. 3 – přečti, doplň, zazpívej si – chceš-li, doplňuj další slova z nápovědy (vše ústně)
                          cv. 4 – pracuj podle zadání, věty přepiš do sešitu (hlídej si začátek a konec věty, ě, i/y, čárky a háčky, hranici slov)
          PS: dokonči str.26
          PÍS: str.38 (napiš si 5 řádků) +  ČPD: str.46 (dle času procvičuj)

https://www.youtube.com/watch?v=aDjYCpSqrv4
https://www.youtube.com/watch?v=fXu7Gm3U5Ig
https://www.youtube.com/watch?v=ZyiaZUgV35I
https://www.youtube.com/watch?v=n3M8mMej5LA
https://www.youtube.com/watch?v=49peSebG9Zw
https://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E
https://www.youtube.com/watch?v=GbvQzVqwOqA


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ST – UČ: str.81/cv.5 – stránku v sešitě přehni na poloviny a roztřiď slova podle slovních druhů
          PS: str.27 + ČPD: str. 46 (opět stačí kousek, ale procvičuj)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ČT – UČ: str. 82/cv. 1a, b, c, d, e (pracuj podle zadání) + žlutá tabulka (vyvození předložek) + cv. 2
          PS: str. 29 + ČPD: str. 47 (procvičuj, stačí kousek)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PÁ – UČ: str.83/poslechněte si ukázku – ze které je pohádky?, ve cv.3 je ukázka – pracuj podle zadání
                         cv.4, 5 – pracuj podle zadání (vše ústně)
          PS: str.29 – zkus si Kvítkův test (pošli mi ukázku)
          PÍS: dokonči str.38
          ČPD: str. 47 (procvičuj...)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

předmět
UČ, PS, 

písanka, čítanka
rozsah
stránek

cíl, čeho má být dosaženo poznámka, doplnění, upozornění

vyučující doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. (vojtko@zsvaldice.cz)

PRV

UČ + PS 49 + 49 opakování č .3 - pročti a zodpověz si otázky v učebnici
- zkus si test v PS, pošli ke kontrole :-)

UČ 56, 57
hospodářská  zvířata

kůň, tur, ovce, koza, prase, králík

- pojem hospodářská zvířata
- zkus nejdříve o každém zvířeti říct, co víš, pak si doplň informace z 
   učebnice (o každém si přečti krátký text)
- odpověz si na otázky z učebnice
- máš nějaké z těchto zvířat doma, u babičky..? nakresli ho, napiš, jak se o  
   něj staráš, co potřebuje atd.

PS 56, 57 hospodářská zvířata - opakuj, procvičuj – křížovky, doplňovačky, hádanky

UČ + PS 58
domácí  ptáci  (drůbež)

kur domácí,  kachna, husa, krůta

- zkus si o každém říct, co víš
- doplň si informace z učebnice (přečti si vždy text k jednotlivým zvířatům)
- se kterým ptákem jsi se setkal? Napiš či namaluj :-)
- v PS procvičuj – křížovka, osmisměrka


