
PÍSANKA    Procvičujte psaní velkých tiskacích písmen. Hlavně ty, která vám nejdou (např. A, K, M, G) .

ČJ DÚ č. 2.:    Přepiš do sešitu cvičení o tom, co dělá maminka (např. míchá salát, mele maso)

  

 

 

  

• Vážení rodiče, milé děti

• Věřím, že cvičení a úkoly z minulého týdne jste hravě zvládli a je třeba zvládnout i ten další.

• Nezapomeňte, že je důležité opakování, aby se nám z hlavy nevypařily věci, které už umíme.

• Společně to zvládneme :)                                                                                                                                           Mgr. Martina Turčeková

Můžete mne kdykol iv kontaktovat emai lem turcekovam@seznam.cz

Týdenní plán 2. třída
23. - 27. 3. 2020

OPAKOVÁNÍ

souhlásky    HY CHY KY RY DY TY NY jsou ________________ souhlásky.

   ŽI  ŠI  ČI  ŘI CI JI DI TI NI jsou ________________ souhlásky.

básnička    zopakuj si básničku o abecedě: A B C D kočka přede, ale pes ….

ČESKÝ JAZYK



 

 

 

 

ČJ cvičení 3.:    Vytvoř ze slov věty oznamovací (.), tázací (?) a rozkazovací (!)

ČJ cvičení 4.:    Doplň správně do slov i/í nebo y/ý. Zapiš si slova do sešitu.

ČTENÍ    Zkus se naučit novou básničku o jaře.



 

Přečti si    čítanka str. 74



 

 

  

ODČÍTÁNÍ  Pozoruj a počítej. Řekni si, jak by sloupce mohly pokrčovat.

bez přechodu

            7 - 7 =     0                5 - 5 = _____                    1 - 1 = _____       
 17 - 7 =  10              15 - 5 = _____                  11 - 1 = _____
 27 - 7 =  20              25 - 5 = _____                  21 - 1 = _____
 37 - 7 =  30              35 - 5 = _____                  31 - 1 = _____
 47 - 7 = ____           45 - 5 = _____                  41 - 1 = _____
 57 - 7 = ____           55 - 5 = _____                  51 - 1 = _____

desítky - jednotky

M Cvičení 3.:  Přepiš a vypočítej slovní úlohu.

a)   Radek šel nakoupit. Měl 3 desetikoruny a 1 pětikorunu. Tu však musel dát do vozíku. 

       Kolik korun mu zbylo na nákup?

       __________________________________ 

   Odpověď: Radkovi zbylo na nákup ___ Kč.

b)   Nákup stál 25 kč. Kolik kč mu pokladní vrátila?          ______ Kč

c)    Kolik mu zbylo korun, když vrátil vozík?                        ______ Kč

M Cvičení 4.:  Vypočítej:

MATEMATIKA



 

 

GEOMETRIE  Připrav si pravítko a tužku

Zopakuj si!  • Rovné čáry se nám podaří udělat pomocí pravítka. Říkáme, že rýsujeme.

 • Pravítkem měříme délku vždy od nuly a najdeme na něm milimetry (mm) a centimetry (cm)

 1. Zkus do sešitu nakreslit rovnou čáru bez pomocí pravítka.

 2. Narýsuj s pravítkem rovnou čáru.

 3. Narýsuj podle pravítka čáru dlouhou 5cm.

 4. Podaří se ti narýsovat také čáru dlouhou 6cm a 5mm? :)

M DÚ č.1.: 

OPAKOVÁNÍ  Dokážeš odpovědět na otázky? Správné odpovědi najdeš na konci učiva.

 • Milulý týden jste se učili jarní květiny. Vyjmenuješ alespoň tři?

 • Z jakých částí se skládá květina?

 • Pamatuješ si co je minulost, současnost a budoucnost?

 • Vyjmenuj alespoň tři druhy povolání.

STROMY NA JAŘE

Přečti si.

PRVOUKA



 

 

 

 1. Co ja naře raší na větvích stromů?

 2. Kdo opyluje květy? Proč je to důležité?

 3. Plody jakých stromů sklízíme v létě? Které ovoce češeme na podzim?

PRV DÚ č.1.:  Nakresli do sešitu ovoce, které máš nejraději.

 • jarní květiny - např. sněženka, bledule, sasanka

Správné odpovědi  • květina se skládá z květu, stonku, l istu a kořene nebo cibulky

z opakování  • minulost je to, co jsme dělali  třeba před rokem nebo bylo dávno (např. pravěk),

    současnost je doba, kterou prožíváme teď  a budoucnost je doba, která teprve nastane (např. rok 2030)

 • tři druhy povolání - např. učitel, kuchař, hasič

Porozumění textu

 • Připomeňte si, jak se píše houslový klíč a zkoušejte na papír

HUDEBNÍ VÝCHOVA



 

STOLOVÁNÍ Umíte se správně chovat u stolu?

Základní pravidla:  • nemlaskáme

 • nezačínáme jíst, dokud nejsou všichni u stolu

 • používáme příbor a ubrousky

 • nemluvíme s plnou pusou

 • neválíme se po stole

Příbory:  • neolizujeme!

 • netřískáme s ním do stolu

 •  nepopichujeme vidličkou ostatní

 • neskřípeme po talíři

 • pokud jste najezeni, pokládá se příbor vedle sebe, budete-li pokračovat, pokládáme do stříšky

                            HOTOVO                       ČEKÁM NA                           PAUZA
                                                                 DRUHÝ TALÍŘ

Chování u stolu:  • muž by měl ženě pomoci usednout - učili jsme se přece, že holka má vždy přednost :)

 • po jídle ubrousek pokládáme vedle talíře

 • pokud nedojíte jídlo omluvte se, že už nemůžete, aby nevypadalo, že vám nechutná

Hlavní zásady:  • před jídlem popřejeme "Dobru chuť!"

 • během jídla od stolu neodcházíme

 • nepokládáme na stůl mobil, během jídla neprojíždíme FB ani netelefonujeme

 • pod stolem se nezouváme

DÚ  Zkuste podle návodu poskládat ubrousek :)

zdroj: Alpine Events

 je také důležité být správnými hostiteli  a vědět, jak se u stolu chovat. Níže vám připomenu několik zásad :)

ESTETICKÁ VÝCHOVA

Určitě už každý z vás měl doma návštěvu na oběd. Nezapomínejte ale, že kromě dobrého jídla,


