
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN  18. 5. – 22. 5. 2020 

JMÉNO:  33. 

 

Český jazyk Tento týden budeme opakovat. Vím, že jste doma pilně pracovali. Tak nyní si to 
pěkně zopakujeme. Vytiskni si, vypracuj, dej do svých desek a přineseš do školy: zde 
Písanka str. 33 – piš krasopisně, Diktát slov: popros někoho z rodiny, aby ti libovolná 
slova nadiktoval. Pokud budeš mít něco špatně, oprav si to. 
Opakuj si psaní i/í, y/ý: udělej každý den online cvičení: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject
=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1
sky&topic=03.+Psan%C3%AD+i-%C3%AD%2C+y-%C3%BD+po+d%2C+t%2C+n#selid 
Čtení z vlastní knihy: každý den čti chvilku nahlas a vyprávěj, o čem jsi četl(a).  
Nezapomeň si zapsat přečtené knihy do čtenářského deníku!  Mám radost, že 
hezky čtete! 
 

Matematika Měli bychom zvládat násobení a dělení 1,2,3,4,5. Na procvičení si stáhněte 
prezentaci: zde 
Opakujeme, co již máme umět. Vytiskni, vypočítej a ulož si do desek. Těším se, až ti 
za tuto práci napíši jedničku: zde  
Procvičuj si dělení, násobení do pěti. Také sčítání a odčítání do 100. Online 
procvičování: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject
=Matematika&search1=18.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-
5#selid 
 

Prvouka Ahoj děti, dnes si pozorně prohlédněte obrázky v učebnici, strana 60 – 63, potom 
v PS na straně 68 vystřihněte obrázky z kraje stránky a nalepte je do bílých 
obdélníčků, kam patří.  Doplňte neúplné věty.  
V druhém úkolu se podívejte  v PS na stranu 69, dopište letní dopis od sluníčka. 
Potom doplňte, odkud děti psaly textové zprávy a v tabulce s písmeny najděte 
dopravní prostředky.  
 

Anglický jazyk Otevřeme pracovní sešit str. 47 – máme tam tabulku, nejdříve si ukazuj na obrázky 
a anglicky pojmenuj oblečení, Me (já), My friend (můj kamarád) – zaškrtni, které 
oblečení máš na sobě ty a pak se ptej větou: „Are you wearing?“ a zaškrtni, co má 
na sobě např. bráška, sestra, mamka nebo taťka. Nakonec vybarvi oblečení na této 
stránce a znovu ho anglicky pojmenuj! 
Učebnice str.56 – poslechni si příběh (několikrát) a pak si ho sám (sama) přečti. Kdo 
bude umět věty přečíst a přeložit, je ŠIKULKA!            Poslech: zde 
Procvičovat si slovíčka a hrát si s angličtinou můžeš: 
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso 
 

http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/CJopakovani.docx
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky&topic=03.+Psan%C3%AD+i-%C3%AD%2C+y-%C3%BD+po+d%2C+t%2C+n#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky&topic=03.+Psan%C3%AD+i-%C3%AD%2C+y-%C3%BD+po+d%2C+t%2C+n#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky&topic=03.+Psan%C3%AD+i-%C3%AD%2C+y-%C3%BD+po+d%2C+t%2C+n#selid
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/prezentace/MAnasdel5.pptx
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/MA2opakovani.docx
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=18.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-5#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=18.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-5#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=18.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-5#selid
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/audio/AJ2STORYDRESS.m4a
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso


 
 

INFORMACE PRO RODIČE 

1. Na stránkách školy jsou velmi důležité informace k otevření školy 25. 5. 2020. Prosím, 
pozorně si je přečtěte. Nezapomeňte poslat či přinést vyplněnou a podepsanou Přihlášku do 
školy nejpozději 18. 5.2020 a vyplněné a podepsané Čestné prohlášení -  25.5., přinesou děti 
v den nástupu do školy. Děkuji. 

2. S nástupem do školy žádáme žáky o vrácení vypůjčených knížek ze školní knihovny. 

  

  

  

Třídní učitelka:      Gabriela Falcová       Podpis rodičů: 

 


