
                                             

 

JMÉNO:    
 

TÝDENNÍ PLÁN PAVOUČCI 2.C 

8. - 12. ČERVNA 

 

 

Odevzdávání ke konci školního roku 
 

Domácí děti:  
Učebnice matematiky, čtenářský deník, víkendový deník do úterý 16.6.  

BUĎ: 
 Zanést na recepci školy  

 v pondělí 15.6. či v úterý 16.6. v čase 15:00- 16:00 
                 NEBO: 

 Poslat domů paní učitelce tak, aby to nejpozději 16.6. měla doma. 

 
Školní děti:  

Čtenářský deník, víkendový deník do pondělí 15.6.  
 

 Nechat ve třídě pod tabulí. 

 
Učebnice matematiky do středy 17.6.  
 

 Nechat ve třídě pod tabulí.  
 

 

ČTENÍ:  

Snažit se pravidelně číst vlastní rozečtenou knihu. 

 

Dobrovolný poslech z knihy Pavouček Pája (autor: Pavel Šrut).   

 

PSANÍ: 
 

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

ČESKÝ JAZYK: 

Opakování básničky Slovní druhy, říkanky na tvrdé a měkké skupiny.  

 
Hravé video 10 Hra na paměť.  
 

MATEMATIKA:                                                                 

 Učebnice M str. 49/9, 52/5 (Geodeska) + strany 60 - 63.  

 Úkoly: 62/1, 63/8, 63/10 NEDĚLAT.  

 Úkoly: 61/3, 61/4, 61/7, 62/4 jsou pouze DOBROVOLNÉ pro rychlíky.  
Kapitola: Rýsujeme. Plánujeme s kalendářem.  

   
DOBROVOLNĚ: Hravé video číslo 11 Autobus.   



 

 

SVĚT KOLEM NÁS: 

   Povídání s rodiči, kam plánuje naše rodina jet o prázdninách. 

                                 

                              
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-week-13-8-06-12-06-2020.8820 

 

Petra: https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/2abc-homework-05-06-12-06.8832 

 

DOBROVOLNÁ ONLINE SETKÁNÍ:  

Pondělí 8. 6. 10:00 – 10:15 Děti, které se učí ve škole. 

Pondělí 8. 6. 11:00 – 11:45 Děti, které se učí doma.  

Téma setkání: Čtení z víkendových deníčků.  

S sebou: víkendový deník.  

 

Úterý 9. 6. 10:00 – 10:45 Děti, které se učí ve škole.   

Úterý 9. 6. 11:00 – 11:45 Děti, které se učí doma. 

Téma setkání: Hrátky s češtinou.   

S sebou: papír, penál.  

 

Čtvrtek 11. 6. 10:00 – 10:45 Děti, které se učí ve škole.   

Čtvrtek 11. 6. 11:00 – 11:45 Děti, které se učí doma. 

Téma setkání: Matematika – geodeska s obvodem a obsahem.  

S sebou: geodeska, gumičky, učebnice M, penál, PRAVÍTKO.  

 

 

https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/aj-tr-week-13-8-06-12-06-2020.8820
https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/2abc-homework-05-06-12-06.8832

