2.ROČNÍK
Pondělí – 2. listopadu
ČJ

Čt
Ps
M

Druhy vět – věta rozkazovací
 Uč. 27 – přečti si žlutý text.
 Uč. 27/1,2,3 – ústně
 Uč. 28/6 – opiš do ČJ1 rozkazovací věty a doplň správné znaménko. Ve
větách z 2. sloupečku může být i tečka.
 PS 18/2c
 PL týden 6, den 1
 Čtení vlastní knihy
 Písanka 19 - 5 řádků - ď
Seznámení s matematickými pojmy, procvičení sčítání a odčítání
 PS 41 – cv. 1a 4 – zapamatuj si pojmy sčítanec + sčítanec = součet. Víme, že
sčítance můžeme zaměňovat.
 Cv. 2,3, 5, 6 – vypracuj
 Hravý početník 6 – 1. sloupec

Úterý - 3. listopadu
ČJ

Čt
Ps
M

Věta přací








Uč. 28 – Přečti si žlutý text.
Uč. 29/2,3 – ústně
Uč. 28/1 – opiš do ČJ1 4 věty – Co si přeje podle obrázku Agáta?
PS 18/2d
PL týden 6, den 2
Čtení vlastní knihy
Pís. 19 – dopiš – dvojhlásky.

Docvičování
 PS 42 – cv. 1 – 5, cv. 4 počítej zpaměti
 Hravý početník 6 – 2. sloupec

PVK

Keře

ČJ

Druhy vět – procvičování
 PS 19/1,2,3. Soutěž ne.
 Na 1. řádek v soutěži opiš větu ze stromů, do rámečku urči druh.

Čt

 PL týden 6, den 3
 Čtení vlastní knihy
 Pís. 20 – cv. 1 a 2 - pracuj tužkou nebo pastelkou. Podtrhuj s pravítkem., cv.
3 – napiš po jednom slově.
Docvičování
 PS 43




Uč. 12 – stavba stromu, stavba keře, nejznámější keře, dole typické lesní rostliny
PS 13/1- 5

Středa - 4. listopadu

Ps
M

Čtvrtek 5. listopadu
Druhy vět – procvičování
 PS 20/1- Odpovědi začínej slovy Je …, Byl … ,Bude …. Nezapomeň za větou
znaménko!!!
 PS 20/2 – Jiný druh věty – změníme pořadí slov a znaménko za větou. Ve
druhé větě pouze vypustíš první slovo ať.
 PS 20/3
 PL týden 6, den 4
 Čtení vlastní knihy
 Pís. 21– 5 řádků – c. Odpovědi jsou věty. Začni velkým písmenem a konči
tečkou.
Procvičování
 Hravý početník 6 – 3. sloupec
 PL - řeš slovní úlohy

ČJ

Čt
Ps
M
PVK

Lesní plody




Uč. 13 – nejznámější jedlé lesní plody, zástupce dvou jedovatých – pozor –
najdeme je běžně v našem lese!!!
Uč. 14 – stavba houby, dobře si prohlédni, z čeho vyrůstá muchomůrka zelená.
Sedí v pohárku, kterému říkáme pochva. Podle toho ji poznáme – smrtelně
jedovatá. Dole na stránce nejznámější zástupci jedlých a jedovatých hub.
PS 14/1 - 4

Pátek 6. listopadu
ČJ
Čt
Ps
M

Druhy vět – opakování.
 PS 21. Pro bystré hlavy – dobrovolně.
 PL týden 6, den 5
 Čtení vlastní knihy + záznam o přečtených stránkách.
 Pís. 21 – Dopiš – č. Odpověď – opiš 3. řádek.
G – rýsování
 PS 82 – cv. 1 jen prohlédni
 Cv. 2 pokus se bez pravítka obyčejnou tužkou nakreslit linky
 Cv 3 – prohlédni si, jak rýsujeme s trojúhelníkem /držet uprostřed, tužka jede
podle nejdelší strany.
 Cv. 4 - Narýsuj 5 dlouhých rovných čar
 Cv. 5 – prohlédni si, spoj.
 Velký sešit
Datum
nadpis přímé čáry, pod něj narýsuj 5 přímých čar.
Další nadpis – křivé čáry, pod něj nakresli od ruky 5 křivých
čar.
Poslední nadpis – lomená čára, pod něj narýsuj podle pravítka 1 lomenou čáru.

Úkol přes víkend:




Procvičuj si sčítání a odčítání na deskách. Po práci otoč list v deskách a na druhé straně desek
zkontroluj. Množství příkladů podle zájmu a potřeby si zvolí každý sám.
Čtení vlastní knihy

