
 

 

JMÉNO:    
 

TÝDENNÍ PLÁN PAVOUČCI 2.C 

27. DUBNA - 1. KVĚTNA 
 
 

1. KVĚTNA  -  STÁTNÍ SVÁTEK, SVÁTEK PRÁCE

 
 

ČTENÍ: 

Snažit se pravidelně číst vlastní rozečtenou knihu. 

 

Poslech 3. kapitoly z knihy Pavoučí příběhy + splnění závěrečného 
úkolu.  

PSANÍ: 
 

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

ČESKÝ JAZYK: 

 Napsat vypravování o čemkoli, které má nejméně 10 vět.  

 Pravidla o vypravování, které jsme si říkali ve škole:  
 

 Má nějaký začátek, pak se něco stane, a nějak to celé skončí.  

Pozor na to, co vše už jsme se naučili v pravopise.  

Po napsání: V určené dvojici, viz příloha pátečního zpravodaje, si zavolat a 
navzájem si vypravování přečíst a dát druhému nějaké ocenění.  

 
MATEMATIKA: 

 Učebnice M str. 33 - 35.  

 Úkoly: 33/7, 33/10, 34/4, 35/6 – NEDĚLAT.  

 Úkoly: 33/9, 35/8 jsou pouze dobrovolné pro rychlíky.  

Kapitoly: Rozlišujeme obvod a obsah (tyto dva pojmy si s dětmi, 
prosíme, vysvětlete za pomoci úlohy 34/2 – obvod = plot kolem 
zahrady, kolik částí plotu potřebuji?; obsah = pokrytí pokoje podlahou, 
kolik kusů podlahy potřebuji?).  

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

 

 



 

 

                                                  

 
SVĚT KOLEM NÁS: 

  Učebnice PRV str. 62 - 63. Vyznáme se ve městě.  

Orientace v plánu na obrázku str. 62. Z čeho se skládá adresa. Znám svoji 
adresu. Zkusím vyhledat na stránkách www.mapy.cz adresu svého 
kamaráda, kterou si od kamaráda ze třídy zjistím.    

 
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/homeschooling-ajtr-23-04-30-04-7-week.8266 

 

Petra: https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/2abc-april-25-04-30-04.8320 

 

DOBROVOLNÁ ONLINE SETKÁNÍ:  

Úterý 28.4. 10:00 – 10:35 skupina Světlana  

Úterý 28.4. 11:00 – 11:35 skupina Petra  

Téma setkání: Ranní kruh, čtení z deníků, znám svoji adresu.  

S sebou: víkendový deník 

 

Čtvrtek 30.4. 10:00 – 10:35 skupina Světlana  

Čtvrtek 30.4. 11:00 – 11:35 skupina Petra 

Téma setkání: Matematika – Slovní úloha 22/1 Alois a Vilém, obvod a obsah 

S sebou: penál, čistý papír nebo sešit, učebnice M, sirky 
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