
2. ročník 

 

PLÁN NA TÝDEN: 10. 5. – 14. 5. 2021 

 

Různé:  
 

Vážení rodiče, 
od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd. 
V týdnu od 10. 5. do 14. 5. budou ve škole přítomni žáci 1., 3. a 4. třídy. Žáci 2. a 5. třídy 
pokračují v distanční výuce. 
Nás čeká návrat v týdnu od 17. 5. do 21. 5.  
Podmínkou pro účast na vzdělávání ve škole bude negativní antigenní test a žádné příznaky 
infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, 
rýma/ucpaný nos…) 
Testovat se budou žáci 1x týdně (v pondělí) vždy po příchodu do školy. 
 
 

 

Příští týden je tedy distanční výuka. Učení na každý den budete mít opět v týdenních plánech na stránkách 

školy i v Bakalářích.  

 

Děti mají u sebe opět všechny pracovní sešity a 2 malé sešity na Čj a Ma, do kterých budou vypracovávat 

zadaná cvičení z učebnice. Splnění úkolů budu kontrolovat vždy po návratu do školy. 

Online výuka bude probíhat opět každý den od 9 – do 10 hod. Tentokrát se budeme připojovat přes 

MsTeams. Návod pro přihlášení je zde: https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/. 

Děti mají přihlašovací údaje nalepené v žákovské knížce. 

Pokud se nebudete moci přihlásit, pracujte samostatně podle zadaných úkolů, které budou rozepsány 

v týdenních plánech. 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, skolakov.eu 

(ČJ,M), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), edu.ceskatelevize.cz.  

Na stránkách školy v sekci školní družina budou pro děti od paní vychovatelky připraveny pracovní listy. 

Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na můj e-mail  

jirina.smetanova@zshorniplana.cz  

 

 

 

U Č I V O  

Český jazyk 

Pondělí 10. 5. 

Opakování slovních druhů (přídavná jména, číslovky) - PS – str. 29 

cv. 1 – doplň, vyřeš podle zadání, ve cv. 2 – zopakuj si abecedu, piš 

odpověď na jaká a vylušti rébus, ve cv. 3 – piš slovem a cv. 4 – splň 

vše podle zadání. 

Čtení – čítanka str. 126 – Dášeňka se narodila, popiš, jak vypadala po 

narození (ústně), nejdříve si přečti slova ze sloupečku 

Úterý 11. 5. 

Opakování slovních druhů (příslovce, částice) – PS str. 30 cv. 1 – piš 

správně (jedním slovem) odpověď + rébus, cv. 2 – označ čísly slovní 

druhy u podtržených slov (tužkou nad ně napiš), cv. 3 – vypiš první 

slova + vylušti rébus (Co je to za slova?) 

Čtení – str. 127 – 2. část- přečti a odpověz si na otázky pod textem + 

HRA 

https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
mailto:jirina.smetanova@zshorniplana.cz


Psaní – str. 24 – Hádanky ze školní třídy (piš odpověď na celou 

řádku, pečlivě, dej si pozor na výšku písmen, piš menší písmenka a 

zbytečně neroztahuj) 

Středa 12. 5. 

 Slovní druhy (citoslovce) – PS str. 31 cv. 1 napiš zvířátko, cv. 2 

napiš zvuky (citoslovce – haf, haf…) + rébus, cv. 3 – vybarvi obrázek 

podle zadání.  

Manipulační činnost uděláme ve škole při PČ. 

Čtení – Maxipes jde do světa – str. 152 – 3 – přečti a vyprávěj, 

odpověz si na otázky pod textem 

Čtvrtek 13. 5. 

Slovní druhy – PS str. 32 cv. 1 – doplň párové souhlásky a označ 

čísly, cv. 2 – doplň – u, ů, ú, cv. 3 – napiš názvy nářadí k obrázkům a 

v druhém sloupečku je napiš správně podle abecedy. 

Pro bystré hlavy – zvládneš vyřešit i tuto úlohu? 

Čtení – str. 129 – O mořské mateřské školce (nacvič opět těžká slova) 

Psaní -  str. 25 – zelenina na zahrádce 

Pátek 14. 5. 

Opakování – učebnice – str. 98 cv. 7a) připrav na diktát, napíšeme si 

společně ve škole příští týden), cv. 8 – napiš do malého sešitu a pak 

namaluj do tohoto sešitu obrázek podle cv. 9 

Čtení – str. 120 – pokračování o velrybabě, odpověz si na otázky pod 

textem (dočteme si společně po příchodu do školy) 

Ňka  Matematika 

Pondělí 10. 5. 

Opakuj násobkové řady – 2, 3 a z fólie násobilku 2, 3 

PS – str. 51 př. 1 – namaluj 3 kuličky do každého důlku (pastelkami), 

dopiš příklady a odpověď, v př. 2 – rozděluj po 3 (pastelkami) a 

dopiš příklady na dělení a násobení, př. 3 doplň tabulku podle 

zadání slovní úlohy, př. 4 vypiš, který násobek 3 v řadách chybí 

Úterý 11. 5. 

Opakuj násobkové řady a příklady z fólie 

PS – str. 52 př. 1 znázorni (pastelkami) a zapiš ke každému opět 4 

příklady (4.3=12, 3.4=12, 12:3=4, 12:4=3), př. 2, 3 říkej řady,  

      př. 4 – vybarvi, kam patří (zeleně nebo žlutě), př. 5 vypočítej 

sloupečky a k podtrženým příkladům si zkus utvořit (ústně) 

nějakou slovní úlohu, př. 6 doplň správné výsledky, př. 7 

vypočítej řetěz 

Středa 12. 5. 

Opakování násobilky 2, 3 – PS str. 53 př. 1 – 4 slovní úlohy pečlivě 

přečti, jejich řešení napiš za otázku (zapiš celý příklad a odpověz 

ústně), př. 5 doplň černou pastelkou šipky, př. 6 napiš společné 

násobky 2, 3 (0, 6, 12, 18), př. 7 – vypočítej závorky (rozepisuj      

      61 – (24 :3) = 61 – 8 = 53 a příklady na dělení 3, př. 8 – doplň 

správná znaménka, př. 9 vypočítej (společně opět zkontrolujeme) 

Čtvrtek 13. 5. 

PS – str. 54 př. 1 vypočítej, př. 2 dokresli tečky na kostky podle 

zadání (3 tečky na každou kostku 5.3=15, 15:5=3), př. 3 doplň,  

vypočítej příklady (výsledek zapiš nad příklad a pak porovnej), 

př. 4 zjisti, které číslo do řady nepatří a proč (škrtni ho), př. 5 – 7 

zapiš řešení slovních úloh do žlutých rámečků, př. 8 nacvič si 

pětiminutovku na násobení a dělení 2, 3 (sám se ohodnoť),  



      př. 9, 10 splň podle zadání. Nezapomeň si vybarvit a zakotvit 

lodičku. 

Pátek 14. 5. 

Geometrie  

 PS – str. 81 př. 1, 2 pečlivě narýsuj, změř, zapiš do tabulky (odhad, 

délku, rozdíl), př. 3 rozděl tužkou podle zadání, př. 4 vybarvi 

pětiúhelník 

Opakuj si příklady z folie (+, - s přechodem 10 do 100) 

Člověk a jeho svět 

Pondělí 10. 5. 

 Hospodářská zvířata a drůbež – učebnice – str. 54 - 55 – vše si 

pečlivě přečti, nauč se rozeznávat názvy samců, samic, mláďat, co 

které zvíře lidem poskytuje, kde se chová, obrázky ti k tomu 

hodně pomohou 

PS – str. 58 – 59 vystřihni obrázky a dolep do tabulky podle zadaných 

údajů, cv. 2 vybarvi rámečky podle jejich potravy, v úkolu 3 spoj 

název ptáka se správnou nohou 

Středa 12. 5. 

Savci a ptáci  - učebnice str. 56  - pečlivě si přečti zajímavosti o jejich 

společných znacích, podle obrázků se nauč popisovat stavbu 

jejich těla. Povídej si o zajímavostech o savcích a ptácích na 

obrázcích v učebnici. 

PS str. 60 – Savci – vylušti tajenky, vyber ANO, NE (VELRYBA, 

NETOPÝ,R), cv. 2 napiš některé znaky savců a v úkolu 3 napiš 

části těla koně 

PS str. 61 – Ptáci – cv. 1 vylušti podle zadání (POLETUCHA), najdi 

si obrázek na internetu nebo v encyklopedii, cv. 2 – popiš části 

těla ptáka, cv. 3 – pozoruj papoušky a splň úkoly, cv. 4 přiřaď ke 

zvířeti jeho potravu (spoj tužkou, čím se živí). 

 

 


