
 

Týdenní plán práce pro třídu SUPERHRDINŮ        2.A    
Od  10.-14.1.2022                                   20.týden                                                             

Český jazyk 
 Opakování - Slovo, slabika, 

hláska, písmeno 
 

 Sloh – popis zvířete (Moje kotě) 
podle osnovy, podle obrázku 

Úkol týdne – popište do deníku svého do-
mácího mazlíčka, případně zvíře, které si 
přejete, nebo máte u dědy/babičky (min.5 
vět + obrázek) – jméno, vzhled, co umí, co 
má rád atd. 
 

 Čtení s porozuměním – Z pohádky 
do pohádky (V.Čtvrtek, Křemílek a 
Vochomůrka) 

 
Uč.str.48-50   PS STR.36 

Písanka dokončení 1.dílu 
Čtení nás baví-PS str.34+35 

Matematika 
 Stovková tabulka, diktát a zápis 

čísel 0 - 100, sl.úlohy, porovnávání 
 Sčítání a odčítání v číselném 

oboru 0- 39 (příklady typu 25+3, 
39-4) 

 Písemné sčítání a odčítání pod 
sebou, důsledné psaní jednotek pod 
jednotky, desítek pod desítky, 
pojmy sčítanec, součet, menšenec, 
menšitel, rozdíl 

 
Uč.str. 20 -23 

     PS str. 10-13 
Rébus pořekadla - pro chytré hlavy 

ČJS 

Kalendář – datum, měsíce, roční období 
PS + Uč.str.36+37 

Výtvarná výchova a ČSP 
 Zimní sporty – brusle 

(komb.technika) 



 

Hudební výchova 
 Píseň Měsíce (Hradišťan) 
 Rytmické hry 

    
 

Anglický jazyk 
 Unit 3 -Evaluation (opakování) 
 In my house (Moje oblíbené 

hračky) 
Uč.str.30+31 
PS str.26-30 
 

Poznámky 
 Pondělí + čtvrtek testování 
 V pátek – Bruslení Popovice (pro velký úspěch a nadšení dětí vyrazíme za spor-

továním znovu😊) S sebou: brusle, helma, teplé oblečení, rukavice, příp.termoska 
s čajem) 

 
Blíží se pololetí a tak většinu času budeme věnovat především opakování, procvičování 
a fixování učiva (V ČJ se zaměříme na abecední řazení, dělení slov na slabiky, psaní 
u/ú/ů, slova nadřazená, podřazená, mnohoznačná, synonyma, antonyma, pravidelně 
střídáme přepis, opis i diktát. V matematice mají děti již bezpečně počítat do 20 
s přechodem přes desítku,  sčítáme i odčítáme desítky v číselném oboru do 100 a 
písemného sčítání a odčítání pod sebou jsme se také nezalekli. ) Musím děti moc 
pochválit za snahu a píli, s jakou se opět po svátcích pustily do práce. A „Ježíška“ 
musím zase pochválit za knížky, které nám nadělil pod stromečkem a obohatily nám 
tak novoroční dílnu čtení…… 

 
S přáním jen všeho dobrého v celém roce a především pevného zdraví, 

Monika Vrbovcová😊 
 


