
 

Týdenní plán práce pro třídu SUPERHRDINŮ        2.A 

Od 20.-24.9.2021     4.týden 

Český jazyk 
 Abeceda ( naučit se nazpaměť 

básničku)  
 Psaní, čtení-to nic není (čtení 

s porozuměním)  - Jak šel kluk za 
Lukáše do školy, Já a moje rodina 

 Sloh –Pozdravy, prosba, poděkování 
uč.str.11-14 PS 10-12 
písanka str.9-10 (malé psací n, m) 
Čtení nás baví – PS str.7-8 
Úkol týdne – PL psaní číslic v příloze 
 
Dbáme na správné posazení dětí a správný 
úchop pera při psaní.   V penále máme stále 
dvě pera na psaní (když nám jedno 
nefunguje či dopíše náplň). 
Každý den doma nahlas děti čtou (ca.15 
minut).      

Matematika 
 Numerace do 20 (sčítání,odčítání, 

porovnávání), číselná řada (hned 
před/za), čís.osa, grafy 

 Rozklad čísla na desítky a jednotky 
 Finanční gramotnost – manipulace 

s mincemi (nakupujeme, prodáváme) 
 Početní bingo 
 
Uč.str.11-14, PS str.5-10 

               

ČJS 

 Bezpečná cesta do školy 
 Dopravní prostředky 

 
uč.10-11, PS str.10-11 

Výtvarná výchova a ČSP 
• Kaštany – písmenková abeceda 
(Prosím, kdo má možnost při procházce 
sbírat kaštany, přineste jich pár během 
tohoto do školy. Budou se hodit na náš 
trénink české i angl..abecedy a ještě 
z nich budeme vyrábět podzimní skřítky) 
• Pohádka – kresba  



 

Hudební výchova 
• Housl.klíč  
• Rytmus – tleskání dlouhých a  
          krátkých slabik  
• Byla jedna babka 
 

Anglický jazyk 
 On Safari 
 Story: I can see….. 
 Hra:Can you see a lion…..? 
 PS str.6+7, uč.str.8-10 

Poznámky 
Prosím o každodenní kontrolu a  pomoc s přípravou dětí na školu (vybavené penály, 
podepsané ŽK, notýsky, učení dle rozvrhu). 
 
Nemám ode všech dětí ještě pořízené sešity (dle seznamu pomůcek). Zatím si 
vystačíme se sešitem s pomocnými linkami na psaní a čtverečkovaným na matematiku. 
Pokud je máte doma, nebo děti nevyndaly z tašky, prosím příští týden odevzdat. 
Budeme si postupně nadepisovat.  
 
Děkuji vám za spolupráci a přeji všem krásný, i když již podzimní týden,  
                                                                                          Monika Vrbovcová 

 


