
 

Týdenní plán práce pro třídu SUPERHRDINŮ        2.A    
Od  17.-21.1.2022                                   21.týden                                                             

Český jazyk 
 Psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých 

souhláskách (slabiky tvrdé – HY, 
CHY, KY, RY, DY, TY, NY) 
 

 Čtení s porozuměním – Kamarádi  

(Honzíkova cesta-B.Říha)  
 

Úkol týdne – Opsat do sešitu a naučit se 
báseň na tvrdé slabiky (PL v příloze) 
 
Uč.str.51-53   PS STR.37-39 

Nový pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a 
měkké slabiky - PS  str.2-4  
Písanka2.díl – str.1-3 (abeceda, rébusy) 
Čtení nás baví-PS str.36+37 

          

Matematika 
 Stovková tabulka, číselná osa, 

grafické znázornění, sl.úlohy, 
porovnávání 

 Sčítání a odčítání v číselném 
oboru 0- 39 (příklady typu 18+4, 
22-4) 

 Procvičování -písemné sčítání a 
odčítání pod sebou, důsledné psaní 
jednotek pod jednotky, desítek pod 
desítky 

 Pojmy sčítanec, sčítanec, součet, 
menšenec, menšitel, rozdíl 

 Souhrnný test – opakování učiva 
aritmetiky i geometrie 

 
Uč.str. 24-27 

     PS str. 14-16 
 

ČJS 

 Kalendář, čas (určujeme hodiny) 
Pátek – připomeneme si ručičkové i 
digitální hodiny, děti si mohou přinést 
svoje papírové hodiny z minula) 
PS + Uč.str.38+39 

Výtvarná výchova a ČSP 
 Zimní sporty (malba) 
 Skřítek Hychykyrydys (skup.práce) 



 

Hudební výchova 
 Nota celá, půlová, čtvrťová, 

osminová – vytleskávání rytmu    
 

Anglický jazyk 
 Unit 3 – opakování (test) 
 Unit 4 – My body (Happy faces) 
 Nová slovní zásoba 

Uč.str.32+33 
PS str.31 
 

Poznámky 
 Pondělí – testování 
 Stále se věnujeme opakování, čekají nás opakovací testíky.  
 Prosím každý den také doma  procvičovat čtení (děti by již  měly přestávat 

slabikovat a číst plynule s porozuměním). Kdo si není jistý u psaní, doporučuji 
trénovat každý den také diktát (případně opis, přepis – stačí 2-3 věty). Kontrolní 
diktát posílám domů k nahlédnutí a opravě. Prosím podepsat a poslat zpět po 
dětech do školy. Děti mají dbát na důslednou sebekontrolu napsaného, několikrát 
si vše po sobě zkontrolovat (háčky, čárky, tečky)! 

 
Děkuji za spolupráci a přeji klidný pracovní týden, 

Monika Vrbovcová😊 
 


