2. třída

Předmět

11. - 13. 3. 2020

UČ, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující

ČJ

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Katarína Málková (malkova@zsvaldice.cz)

UČ

PS

písanka

cv.8a:
- nejdříve pročíst společně ústně, zdůvodňovat: Cipísek, ci je
měkká slabika, proto doplníme měkké i
- přepsat do sešitu (slova psát za sebou, oddělovat čárkou,
barevně vyznačit měkké slabiky)
cv.8b:
- zdatní žáci zkusí věty či minipříběh do sešitu 😊 (těším se na
jejich čtení)
cv.9, 10 – projít ústně (připomenout protiklady…atd)
cv.11
- využijte na procvičování – přečíst, počet vět
- počet slov ve větách
- hledat a zdůvodnit měkké slabiky
- najdeš tvrdou slabiku?
- zkusit zapsat hláskovou stavbu některých slov
- hledat slova s dlouhými samohláskami
- přepsat několik vět
- zkusit napsat jako diktát

56

procvičovat a upevňovat psaní i/í po
měkkých souhláskách

41

měkké slabiky (upevňování a
uvědomování si psaní i/í) + pořadí vět

-

opis slov (povolání, náčiní, části těla
ptáků)
tvoření vět

hlídejte, prosím:
- pořádek při psaní, správné sezení (držení hlavy)
- správné držení pera a natočení písanky
- napsat v kuse stránku
- někteří píší na pravou stránku tužkou (kvůli silné stopě pera,
která rušila psaní na následující straně)

8 - 13

využijte k samostatné práci dětí

Na procvičování, docvičování, opakování (samostatnou, společnou práci…) a hlavně UPEVŇOVÁNÍ učiva (měkké a tvrdé souhlásky)
ČPD (čeština pro druháky – nakl.Blug)
str.15 – 20
(výběr a rozsah nechám na vás, každé dítko je jinak zdatné, někdo potřebuje procvičovat víc…)
ČETBA
vlastní kniha, nejlépe každý den
děti si zapisují své záznamy četby, mají zavedený sešit (datum, co si přečetli – jednu, dvě věty)

Pracovat na vyplnění záznamového listu do čtenářského deníku (termín odevzdání byl 13.3.)

Předmět

UČ, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Prvouka

Předmět

Poznámka, doplnění, upozornění

Tibor Vojtko (vojtko@zsvaldice.cz)
UČ

39

PS

39

UČ, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Matematika

Cíl, čeho má být dosaženo

- hodiny – osvojení si čtení hodin z
ručičkových a digitálních hodin
- měření času jako důležitá součást
každodenních činností

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

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

30, 31

PS

33, 34, 35

- sčítání v oboru do 100 s přechodem
přes desítku

- sčítání neustále procvičovat a upevňovat

