2. třída

předmět

1. - 7. 6. 2020
UČ, PS,
písanka, čítanka

rozsah
stránek

vyučující

ČJ

cíl, čeho má být dosaženo

poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Katarína Málková (malkova@zsvaldice.cz)

UČ

76

slovní druhy – seznámení, přehled

PS

23

přehled slovních druhů

UČ

77 + 78

PS

24, 25

podstatná jména

PÍS

36, 37

přesmyčky, hry se slovy, přirovnání

ČT

96, 97

čtení s porozuměním,
interpretace textu

pod tabulkou je úvod
žlutý rámeček pročtěte, domeček si vyrobte na čtvrtku
(bude sloužit jako pomůcky pro další výuku)
https://www.youtube.com/watch?v=jopr_qb8PE8
https://www.youtube.com/watch?v=6lRurjRGx_Y
https://www.youtube.com/watch?v=OvmrFXdJFUA
https://www.youtube.com/watch?v=tRFZjccgVVY
Trénujte, budou se plést, je třeba upevnit i samotné názvy druhů, budeme
procvičovat i ve třetí třídě.

vše, na co si můžeš ukázat ten/ta/to je hrajte si s nimi, hledejte doma, venku..nepůjde to bez chyb hned, chce to
čas, procvičovat..
podstatné jméno
upevňování tvarů psacího písma, dokončení vět, hlásková stavba slov
Ludvík Středa „Jak stavěli metro“
(čti během týdne dle času, odpověz na otázky za textem, kdo chce –
namaluje plánek krtkova metra)

Týdenní plán :-)
PO – pusťte si pohádku o slovních druzích (odkaz v tabulce s učením)
UČ: str.76 – úvod do slovních druhů (viz text pod tabulkou s učením), cv. 1 – vyrob si pomůcku na čtvrtku – domeček nebo něco jiného (housenka, plot),
co se podle tebe hodí pro slovní druhy, cv.2 ústně
PS: str. 23 (projděte si celou stranu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………..
ÚT – UČ: str.77/ vyvození podstatných jmen, cv.1, 2 (spolu ústně)
PS: str.24/cv.1, 2
PÍS: str.36 (stačí půlka)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………..
ST – UČ: str.77/cv.3 + str.79 – sloh: vyprávění podle osnovy
PS: str.24/ dokončit
PÍS: str.36 (dokončit)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………..
ČT – UČ: str.78/cv.4, 5
PS: str.25/cv.5
PÍS: str. 37 (stačí část)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………..
PÁ – UČ: str.78/cv.6 (ve škole zkuste cv.7)
PS: str.25/cv.6 (dokončit)
PÍS: str. 37 (dokončit)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

předmět

UČ, PS,
písanka, čítanka

rozsah
stránek

vyučující

PRV

cíl, čeho má být dosaženo

poznámka, doplnění, upozornění

Tibor Vojtko (vojtko@zsvaldice.cz)

UČ

52 + 53

jarní květiny, stromy na jaře
(popsat části rostliny, stromu)

str.52:
přečti si text, seznam se s jarními rostlinami, odpověz na otázky 1 – 3
kdo chce, namaluje úkol s Kašpárkem
str. 53:
projdi si text, poznej rozdíly mezi meruňkou a broskvoní
pupen – květ – plod (opylování hmyzem)
projdi si otázky pod textem 1 - 4

PS

52 + 53

jarní květiny a stromy na jaře

procvičuj, opakuj (pracuj sám nebo s učebnicí)

UČ

54 + 55

zahrada a ptáci na jaře
(druhy zeleniny, stěhovaví ptáci)

PS

54 + 55

zahrada a ptáci na jaře

str.54
projdi text – třídění zeleniny, jak se zpracovává, které části se konzumují
druhy zeleniny: listová, košťálová, plodová a luskoviny
str.55
stěhovaví ptáci, stavění hnízda, vajíčka - mláďata
projdi si cvičení, pracuj s učebnicí..

předmět

UČ, PS,
písanka, čítanka

rozsah
stránek

vyučující
Hudební
výchova

Předmět

cíl, čeho má být dosaženo

poznámka, doplnění, upozornění

Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)
Učebnice
Pracovní sešit

------

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující

poslech a zpěv písně Černé oči

Cíl, čeho má být dosaženo

odkaz na stránku https://www.youtube.com/watch?
v=b8PfydN_QGM

Poznámka, doplnění, upozornění

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

50

Opakování geometrických tvarů.

51
57

Násobilka 4
Dělení číslem 4

Pracovní sešit

51, 54
62

Procvičování násobilky 4
Hra s násobilkou

Jak je lehká
násobilka

8,9

Procvičování násobilky 4

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

