
2. třída 6.4. - 10.4. 2020

V neděli se prosím podívejte do svých e-mailů – na děti bude čekat „velikono  č  n  í   p  ř  ekvapen  í  “  

Předmět UČ, PS,
písanka, čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

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

ČJ

ČÍT
82+83
84+85

Velikonoce
(čtení s porozuměním, 

hledání informací)

PS (2.díl) 4 procvičení učiva tvrdé/měkké slabiky, ú/ů, slabiky, slabikotvorné R, L, opaky

ČPD 22 procvičení učiva upevňování, automatizace zdůvodňování 

PÍS 21 opis, přepis tvoření vět, uvědomění si začátku a konce věty

Rozvržení u  č  iva na t  ý  den     (na základ  ě�   kladn  ý  ch reakc  í   ho v  ž  dy p  ř�  iprav  í  m     😊  )  

PO:  Nejdříve „brainstorming“ – na volný papír napsat, co všechno dítě ví o Velikonocích (nechte mu max.10min)
         ČÍT  : str.83   – rámeček Velikonoce (přečíst, doplnit info na papír, který psal/a sám/a)
         ČÍT:    str.82 + 83   („Terka nebude prašivá“) – hlasité čtení (pokud je třeba dítě „nakopnout“, čte chvíli rodič, dítě sleduje)

- projděte společně otázky pod textem, zkuste hádanky
- do sešitu čtení: název, autorka, přepsat větu z 11.řádku (Na Červené pondělí………

se líbilo chlapcům.) + obrázek       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚT:   PS (2.díl): str.4/cv.3 (zdůvodňovala bych hlasitě)
          PÍS:   str.21   
          + BONUS: co vše znáš či najdeš o našem hlavním městě? Udělej si kartu, na kterou zapíšeš vše, co zjistíš, nalep obrázky..atd 😊
         PS     (2.díl):   str.4/cv.1    (nahlas), 



                                 cv.2  (měli by zvládnout samostatně, včetně přečtení a pochopení zadání)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ST:  PS:   str.4/cv.4   (zdůvodňovat hlasitě, část třeba samostatně)
        ČÍT:   str.84 + 85   („Moje Velikonoce“) – doporučuji hlasité čtení (střídat se v případě potřeby s rodičem)
                                                                  -do sešitu čtení: autorka, název a první větu přepsat + obrázek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČT:  ČPD:   str.22   (vyber 1 cvičení)
        karta Velikonoce   –   dokončit kartu s  informacemi, obrázky, říkadly, hádankami, tradicemi, obrázky…o Velikonocích
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁ: čti vlastní knihu – zkus záznam četby (větu, co jsi přečetl/a)
         Velký pátek – zapiš do sešitu co se tento svátek „děje“…   😊                             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

BONUSY:  NEJSOU  POVINNÉ!! Vyber si jeden, dva, všechny, žádný. Zaujal tě nějaký? Máš čas a chuť? Jsou tu pro tebe…😊

Zkuste každý den najít chvíli na čtení (tiché, hlasité)

Každých 10- 20 minut se poč�ítá (kdo zvládne, píše záznamy č�tení…tř�eba ob den…)



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

------ Sluníčko, sluníčko – poslech písničky 
Z. Svěrák, J. Uhlíř

pustit dětem písničku a zkoušet zpívat
odkaz na stránku – Sluníčko, sluníčko
https://www.youtube.com/watch?v=FcXzw2ky1Vc
https://decko.ceskatelevize.cz/pisnicky-doktora-noticky

Předmět Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

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

M Učebnice 34

35

Odčítání v oboru do 100 s přechodem 
přes desítku.

Procvičování slovních úloh.

Příklady ,prosím, vyvozujte pomocí rozkladu čísel tak, jak jsou 
uvedeny v učebnici než dojde k zautomatizování výpočtů.

Do cvičného sešitu napsat SÚ – 1,  3, a  6 . / zápis, výpočet, 
odpověď /. Ostatní SÚ vyřešit ústní formou.

Pracovní sešit 

Ps- Už počítám 
do 100.

38 , 39

35

Zautomatizování odčítání  v oboru do 
100 s přechodem desítek.

 

Ústní formou spočítat příklady. U příkladu  kde bude chybný 
výsledek , nebo budou dlouho přemýšlet nad výsledkem, trvat 
na rozkladu menšitele.

https://www.youtube.com/watch?v=FcXzw2ky1Vc


Předmět Uč, PS,
písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Tibor Vojtko (vojtko@zsvaldice.cz)

Prvouka Opakování látky z minulého týdne – 
Česká republika – geografie.
PRÁCE S MAPOU
Opakování měření času: ručičkové 
hodiny.

Pouze opakování a upevnění látky o ČR.
- vyhledání na mapě – velká města, významná pohoří 
(Krkonoše a Sněžka, Šumava, Beskydy, Orlické hory
- vyhledání řek: Labe, Vltava, 
- vyhledání měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Liberec a 
další (třeba podle fotbalových nebo hokejových týmů…)
- vyhledání Čechy, Morava, Slezsko

Opakování látky státních symbolů - vyhledání vlajek a dalších symbolů sousedních států
- vyhledání na youtube hymny sousedních zemí – např. při 
ceremoniích atletických závodů...

Tento týden pouze opakujte a snažte se o upevnění důležitých znalostí o ČR.



Předmět Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Zadání projektu

Vyučující Tibor Vojtko (vojtko@zsvaldice.cz)

VČ Účast při velikonoční výzdobě Pomáhej doma s úklidem a přípravou na velikonoční svátky.
Ozdob si kraslici třeba natrhanými papírky, které na vajíčko 
nalepíš...


