
 

 

JMÉNO:    
 

TÝDENNÍ PLÁN PAVOUČCI 2.C 

                                              11. KVĚTNA - 15. KVĚTNA 

 
ČTENÍ: 

Snažit se pravidelně číst vlastní rozečtenou knihu. 

 

Poslech 5. kapitoly z knihy Pavoučí příběhy + splnění závěrečného úkolu.  

 

PSANÍ: 
 

 1 dlouhý zápis do deníku za týden (dlouhý zápis = 5 a více vět). 

 

ČESKÝ JAZYK: 

 Kapitola Moře ČJ str. 114 – 119. 

 
Přečíst si text na str. 114 a odpovědět ústně na otázky pod textem.  

Přečíst si žlutý rámeček str. 116 a 117. Vysvětlit si s rodiči 
gramatické jevy: Slovní druh – předložky, slabičné a neslabičné. 

 
Cvičení z učebnice nevyžadujeme, volitelně na nich můžete 
pracovat.  

 
 

Pracovní sešit ČJ str. 36 – 39. Vypracovat všechna cvičení včetně sebehodnocení 
na str. 39. 

DOBROVOLNĚ: Hravé video číslo 1 Abeceda a číslo 2 Slova začínající na písmenko.  

 

MATEMATIKA: 

 Učebnice M str. 39 - 42.  

 Úkoly: 40/1, 40/2, 41/9 NEDĚLAT.  

 Úkoly: 41/10 a 42/5 nápověda: pracuj s rodokmenem na str. 5 a s úlohou o 
rodině na str. 10/1.  

 Úkoly: 41/10, 42/5 jsou pouze dobrovolné pro rychlíky.  

Kapitoly: Zajímáme se o tvary, Hledáme různá řešení.    

Trénování násobení: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
 

DOBROVOLNĚ: Hravé video číslo 3 Matika v přírodě obvod obsah.  

 



 
                                            

SVĚT KOLEM NÁS: 

  Učebnice PRV str. 66 - 67. Den má 24 hodin. Kolik minut má hodina?   

Za pomoci těchto stránek děti prozkoumávají více, jak fungují hodiny. Kolik má den 

hodin. Kolik má hodina minut. Trénují, kolik ukazují ručičkové hodiny. Dobrovolný úkol: 
Sestav svůj plán dne: Co děláš ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer a v noci.  
Napiš, vyfoť, pošli.  

 
VÝCHOVY: 

 V rámci výchov (výtvarná, tělesná, dramatická a hudební výchova) 

doporučujeme pohyb na čerstvém vzduchu, malujte si, tvořte, zpívejte a 
hrajte si pro radost. 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

Světlana: https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/aj-tr-11-05-15-05-2020-week-9.8460 

 

Petra: https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/2abc-may-01-05-15-05-cas-svatku.8371 

 

DOBROVOLNÁ ONLINE SETKÁNÍ:  

Pondělí 11. 5. 10:00 – 10:35 děvčata 

Pondělí 11. 5. 11:00 – 11:35 chlapci 

Téma setkání: Čtení z víkendových deníčků.  

S sebou: víkendový deník 

 

Úterý 12. 5. 10:00 – 10:35 skupina Světlana  

Úterý 12. 5. 11:00 – 11:35 skupina Petra  

Téma setkání: Český jazyk – Slovní druhy, zaměřeno na podstatná jména.  

S sebou: penál, čistý papír nebo sešit 

 

Čtvrtek 14. 5. 10:00 – 10:35 skupina Světlana  

Čtvrtek 14. 5. 11:00 – 11:35 skupina Petra 

Téma setkání: Matematika – úlohy s mincemi.  

S sebou: penál, čistý papír nebo sešit, pravé mince či vyrobené mince z papíru: 5 korun, 

5 dvoukorun, 5 pětikorun, 5 desetikorun.  

 

https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/aj-tr-11-05-15-05-2020-week-9.8460
https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/2abc-may-01-05-15-05-cas-svatku.8371

