
 

 

JMÉNO:    
 

TÝDENNÍ PLÁN PAVOUČCI 2.C 

4. KVĚTNA - 8. KVĚTNA 
 
 

8. KVĚTNA  -  STÁTNÍ SVÁTEK, DEN VÍTĚZSTVÍ

 
ČTENÍ: 

Snažit se pravidelně číst vlastní rozečtenou knihu. 

 

Poslech 4. 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 Na rybách ČJ str. 108 – 113. 
 

Přečíst si text na str. 108 a odpovědět ústně na otázky pod 
textem.  

Přečíst si žlutý rámeček str. 110 a vysvětlit si s rodiči 
gramatický jev: Slovní druh – podstatná jména. Podstatné 
jméno má více tvarů. 

 
Cvičení z učebnice nevyžadujeme, volitelně na nich 
můžete pracovat.  

 
 

Pracovní sešit ČJ str. 32 – 35. Vypracovat všechna cvičení včetně 
sebehodnocení na str. 35. 

MATEMATIKA: 

 Učebnice M str. 36 - 38.  

 Úkol: 37/10 nápověda: názvy částí doplňujeme POUZE slovy třetina 
nebo šestina.  

 Úkoly: 38/1, 38/3 jsou pouze dobrovolné pro rychlíky.  

Kapitoly: Počítáme mince a koruny a Odhadujeme.   

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

 
                                                



 
SVĚT KOLEM NÁS: 

  Učebnice PRV str. 64 - 65. Doprava v obci a jejím okolí.  

Povídání o obrázcích + úkoly pod obrázky str. 64 a 65. Nic nepsat, pouze si 
povídat. Nutná pomoc rodiče či staršího sourozence.     

 
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-aj-tr-4-05-7-05-2020-week-8.8353 

 

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

 

DOBROVOLNÁ ONLINE SETKÁNÍ:  

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

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

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

S sebou: penál, čistý papír nebo sešit 

 

Čtvrtek 7. 5. 10:00 – 10:35 skupina Světlana  

Čtvrtek 7. 5. 11:00 – 11:35 skupina Petra 

Téma setkání: Matematika – autobus, cestující: muži ženy.  

S sebou: penál, čistý papír nebo sešit, prázdná krabička od čaje, 8 stejných 
malých věciček znázorňujících muže, 8 dalších věciček znázorňujících ženy 
(např. 8 modrých kostiček lego, 8 červených kostiček lego). 

 

https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/homeschooling-aj-tr-4-05-7-05-2020-week-8.8353
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