
Před-mět Učivo Cíle Co mám mít hotové z týdne 15 - 19.3. Dobrovolná cvičení

Lehce se seznámí s předložkami, spojkami a ostatními slovními druhy. UČ str. 92/1 - práce s obrázkem UČ str. 93/2, 4 ústně

Naučí se psát předložky a spojky zvlášť, i když se čtou dohromady se 

slovem, ke kterému patří.

PS str. 24/1, 2, 3, soutěž                    PS str. 25/1, 2, 3, 4  

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6051c960460af

Opakují si slovní druhy, řadí k nim správná čísla, sami řadí slova ke 

správným slovním druhům. Zpaměti zná charakteristiku podstatných jmen 

a sloves (viz UČ str. 91, 92 - žlutý rámeček)

UČ str. 93/5 - přepis slov s doplněním i, í, y, ý do sešitu ČJ. 

Podtrhnutí sloves a jejich seřazení podle abecedy.

Čtení s porozuměním Žáci by si měli být schopni mluvit o tom, o čem se dočetli.
Čítanka str. 110, 111 - Jak mělo jaro svátek

Žáci neustále dbají na zmenšování písma.
Písanka str. 16/rábusy s obrázky

Práce s textem - oddělování slov ve větách, oprava a správný přepis vět.
Písanka str. 17/povolání se slovesy.                                      Písanka 

str. 18/Žirafa

Písanka str.17/hádanky dole

Násobilka 4 Upevnění příkladů násobilky 4 - násobení, dělení

Násobilka 2, 3 Upevnění příkladů násobení a dělení násobilky 2 a 3

Žáci rozeznají typické znaky jarní přírody.                                                     

Pozorují, proměnlivost počasí na jaře, projevy různých živočichů v přírodě 

na jaře.                                               

ukázka aplikace s hodinami: 

https://www.visnos.com/demos/clock

Poznávají činnosti lidí na jaře na poli a na zahradách.                       Vyjádří 

pozorované skutečnosti slovem či kresbou.

PS str. 70/3                                        PS str. 72/celá                              

Práce s obrázkem jara - povídání + PS str. 46/1

PS str. 71/celá

Týdenní plán 2. ročník (22.3.2021 - 26.3.2021)

M

Slovní druhy

Psaní

PRV

PS / ČT

ČJ

Jaro

Početní operace + - v 

oboru do 100 s 

přechodem

Upevnění příkladů + - v oboru do 100 s přechodem

PS str. 28/4a, str. 29/3,             str. 30/1,3,4,5
https://skolakov.eu/matematika-2-

trida 
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