
2.B            16.-20. března 

Milí druháci,  

I tento týden se budete učit doma samostatně. Neposílám proto týdenní plán, na který jste zvyklí, ale přesný plán 

práce na každý den.  

Ráno vstaň, nasnídej se, obleč se, vyčisti si zuby a „vyprav se do školy“. Zapiš si do notýsku datum a kdo má svátek. 

Potom udělej část úkolů. Dej si pauzu na „přestávku“. Opět udělej část úkolů a dej si velkou přestávku. Opět udělej 

další část úkolů. Úkoly se snaž dělat co nejvíce samostatně. Pokud něčemu nerozumíš, zeptej se někoho doma. Pokud 

ani ten neví, napište mi přes žákovskou knížku, email nebo zavolejte. Do notýsku si můžeš zapsat, co ti nešlo. Až 

budeme společně ve škole, tak si to společně vysvětlíme.  

Úkoly pro děti, které chodí na češtinu k paní Balharové, budou od ní poslány zvlášť.  

Pozor, tento týden máš napsáno, která cvičení mají rodiče vyfotit a poslat mi je na školní email       Je to pro mne 

kontrola, že doma pracuješ. S rodiči také dohadujeme způsob, jak bychom pokračovali v hodnocení tvé práce.  

Jak to bude dál, nevíme. Procvičovat probrané učivo z češtiny můžeš na http://kaminet.cz/ces/miminet/index.php  

Měj se krásně a snad se brzy uvidíme 

Třídní učitelka Radka Plichtová 

 

Pondělí 16. března 

ČJ – opakování psaní souhlásek, které stejně zní. Je nutné hledání tvaru slova nebo slova příbuzného 

- ČJPS 11/1 

- ČJPS 11/2  Nejprve si prohlédni nápovědu se slovy do vět. Poté doplňuj.  

- ČJPS 11/3 Nezapomeň napsat roční období na linku.  

M – zjišťujeme časové údaje z dětského parku, vysvětluje, co je to trojnásobek, řeší úlohy o penězích 

- Elmar a dětský park 74/4  

- Trojnásobek 74/1 

- Mince 74/2 

PRV – co se děje v nemocnici a jak můžeme pomoci zraněnému 

- Přečti si příběh o Katce v učebnici na straně 44 a 45.  

- Vypracuj úkoly v pracovním sešitě 29/11 + 12  

-  

http://kaminet.cz/ces/miminet/index.php


- Balonky – pískoviště = 7 minut 

- Pískoviště – jezírko = 3 minuty 

- Pískoviště – houpačky = 3 minuty 

- Houpačky – skluzavky = 2 minuty 

- Skluzavky – žebřiny = 5 minut 

- Žebřiny – trampolína = 5 minut 

- Trampolína – domeček = 4 minuty 

- Trampolína – jezírko = 4 minuty 

- Jezírko – domeček = 2 minuty 

- Domeček – balonky = 3 minuty 

- + TO, CO SIS ZAPSAL V PŘEDCHOZÍ ÚLOZE

 

Úterý 17.března 

ČJ – opakování psaní souhlásek, které stejně zní. Je nutné hledání tvaru slova nebo slova příbuzného 

- ČJPS 12/1 + 2    Po vypracování vyfotit a poslat email radka.plichtova@zstaborska.cz  

M – procvičujeme násobení, hledáme chyby v řešení 

- Násobení 74/3  Hledej čísla v předchozích tabulkách. Ty bys měl mít zkontrolované a dobře. Po 

vypracování vyfotit a poslat email radka.plichtova@zstaborska.cz 

- Vyřeš hady. Pozor je tam už i násobení       75/2 

- Najdi chyby u ŠOTKA. Zaměnil dvě číslice. Vrať číslice zpět. Udělej jen jeden sloupec. 75/3 

PSANÍ 

- Str. 30 a písmeno B 

- Začínáme nahoře a jedeme dolů, doleva, děláme kapičku, přejedeme začátek a tvoříme první bříško, malá 

klička a druhé bříško.   

- Při nácviku písmen není nutné psát celé řádky, pokud se nám to daří krasopisně. Stačí polovina řádku. Při 

psaní slov nebo střídání písmen v řádku to ale nutné je!  

ČTENÍ – Čti 10 minut svou knihu. Čti co nejvíce plynule. Nevadí, když nepřečteš celé slovo dohromady.  

 

Středa 18.března 

ČJ – opakování psaní souhlásek, které stejně zní. Je nutné hledání tvaru slova nebo slova příbuzného 

- ČJPS 12/3 

- ČJPS 12/4   Nejprve doplň písmena do slov. Nech si zkontrolovat. Poté vybarvi.  

M – hledáme chyby v řešení, řešíme úlohy s podmínkou 

- Dokonči hledání chyb u ŠOTKA 75/3 

- Vyřeš hady 76/2. Do malých čtverečků se píší znaménka +/* a do větších se píší čísla. Pozor na směr šipek.  

- Dej pozor na podmínky. Použij právě 1 šipku. 75/4 

REFERÁT 

- Zpracováváme referát o zvířeti (kam patří, kde žije, jak vypadá, zajímavosti k jeho vzhledu, co žere, jak 

získává potravu, kolik má mláďat a jak se rozmnožuje, další zajímavosti).  

ČTENÍ – Čti 10 minut svou knihu. Čti co nejvíce plynule. Nevadí, když nepřečteš celé slovo dohromady.  

 

 

Čtvrtek 19.března 

ČJ – opakování psaní souhlásek, které stejně zní. Je nutné hledání tvaru slova nebo slova příbuzného 

- ČJPS 13/1 + 2 + 3   Po vypracování vyfotit a poslat email radka.plichtova@zstaborska.cz 
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M 

- Podívej se na 77/2. Dokážeš odhadnout, jak se doplňují čísla uprostřed? Pokud jsi odhalil, jak by se tato úloha 

mohla řešit, vyřeš ji. Poté vyfotit a poslat email radka.plichtova@zstaborska.cz. Pokud ne. Přeskoč ji.  

- Odpočiň si u barvení. Pozor na podmínky 77/3 

- Vrať neposedná čísla na místo 77/4 

PRV – jaká povolání jsou v nemocnici a jaká další nám mohou pomoci? 

- Přečti si učebnici str. 46-47. Pomocí obrázku s někým diskutuj o tom, jací lidé pracují v nemocnici a jaký je 

úkol jejich povolání.  

- Vypracuj v pracovním sešitě 29/13.  

PSANÍ 

- Str. 31 a písmeno R 

- Začínáme nahoře a jedeme dolů, doleva, děláme kapičku, přejedeme začátek a tvoříme první bříško, malá 

klička a šikmo dolů doprava a pryč.    

- Při nácviku písmen není nutné psát celé řádky, pokud se nám to daří krasopisně. Stačí polovina řádku. Při 

psaní slov nebo střídání písmen v řádku to ale nutné je!  

 

Pátek 20. března 

ČJ – opakování psaní souhlásek, které stejně zní. Je nutné hledání tvaru slova nebo slova příbuzného 

- ČJPS 13/4 

- ČJPS 13/5   Obrázek můžeš i vybarvit.  

M – řeší slovní úlohy, pracuje s pojmy polovina, třetina, pětina 

- Řeš úlohy na str. 78/1. Úlohu za A i za B řeš zvlášť. Nesouvisí spolu        

- Odpočiň si u házení kostkou. Vrať se na stranu 69/3 

- Projdi se výstavištěm. Pozor na podmínky! 78/2 

REFERÁT 

- Zpracováváme referát o zvířeti (kam patří, kde žije, jak vypadá, zajímavosti k jeho vzhledu, co žere, jak 

získává potravu, kolik má mláďat a jak se rozmnožuje, další zajímavosti).  

- Už máš jen týden, aby tvůj referát byl zcela hotový! 

ČTENÍ – Čti 10 minut svou knihu. Čti co nejvíce plynule. Nevadí, když nepřečteš celé slovo dohromady.  

PSANÍ  - Str. 32 přepis písmen. Stačí 1x u každého písmena, pokud je to krasopisně!  
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