2. ROČNÍK
Pondělí – 9. listopadu

ČJ

Čt
Ps
M

Druhy vět – opakování.
 Uč. 30/1 – ústně
 Uč. 30/2 – Opiš do ČJ1 4 věty a doplň správná znaménka.
Na nový řádek odpověz na úkol 2/a Chybí věta ……
2/b – piš na nový řádek
2/c – Nad každou větu napiš tužkou počet slov ve větě.
 Uč. 30/3 – ústně.
 PL týden 7, den 1
 Čtení vlastní knihy
 Písanka 22 – 4 řádky – C,Č
Řešení slovních úloh s teplotou.
 PL Teplota – Teplotu měříme ve C – čteme: Stupeň Celsia.
- Spočítej příklady
- Doplň údaje z teploměrů do slovních úloh, vyřeš je a odpověz.

Úterý - 10. listopadu

ČJ

Čt
Ps
M

PVK

Druhy vět – opakování.


Uč. 31/6 – Vyber si jeden z diktátů a popros někoho, ať ti ho nadiktuje.
Nezapomeň!!! Začátek věty – velké písmeno, konec věty – správné znaménko.
Zkontroluj si podle učebnice, oprav a ohodnoť si sám smajlíkem.
 Uč. 31/4 – ústně.
 Uč. 31/6 – Vyber si 2 věty , vytvoř k nim otázky a napiš je. Zbývající jen ústně.
 PL týden 7, den 2
 Čtení vlastní knihy
 Pís. 22 – dopiš.
Počítání do 100 po jedné, po desítkách
 PS 45/1 - Počítej ústně do sta po jedné.
- Počítej ústně do 100 po desítkách.
 PS 45/2 – Piš desítky. Na každý řádek 3 čísla. Mezi nimi mezery. 10 10 10
20 20 20
 PS 45/3 Spočítej, kolik je na každém obrázku korun. Počítáš po desíti.
 PS 45/4 – Zapiš počet vajec v zásobnících.
 PS 45/5 – píšeš celé desítky
Podzim v sadu
 Uč. 15 – Čti text. Prohlédni si názvy stromů, keřů a jejich plodů.
Třídění plodů:
Malvice – má v sobě jádřinec – jablko, hruška
Peckovice – má v sobě pecku – švestka, třešeň
Bobule – má v sobě roztroušená malá semínka – rybíz, angrešt
 PS 15 – spojuj, doplňuj

Středa - 11. listopadu

ČJ
Čt
Ps
M

Slovo a věta
 Uč. 33/1 – ústně. Věta se skládá ze slov. Každé slovo píšeme zvlášť.
 Uč. 33/2 – Piš první dvě věty do sešitu ČJ 1. Zbývající ústně – čti po slovech.
 Uč. 33/3 – přepiš do ČJ1.
 PL týden 7, den 3
 Čtení vlastní knihy
 Pís. 23 – 5 řádků - ch. Odpověď: Žije v …


PS 46 – cv. 1 – vybarvuj, cv. 2 – 6 – zapisuj

Čtvrtek 12. listopadu
Slovo a věta
 PS 22/1 – 4, 5 - ústně
 PL týden 7, den 4
 Čtení vlastní knihy
 ---

ČJ
Čt
Ps
M

PVK

Procvičuj +- do 20
 PS 47/6 – Pokud bezpečně zvládáš sčítání, odčítání, měl bys první tři sloupce
stihnout do tří minut.
Počítání do 100
 PS 47/1 – 4 – Piš desítky před, za, mezi danými čísly.
5 - vybarvi
Zahrada na podzim
 Uč. 16, 17 - Použij při vyplňování PS.
– Druhy zeleniny - nejčastější dělení: kořenová, listová, plodová,
cibulová.
 PS 16

Pátek 13. listopadu

ČJ

Slovo a věta
 Uč. 34/5ab – Seřaď slova do vět a napiš je do sešitu ČJ1

Čt

 PL týden 7, den 5
 Čtení vlastní knihy + záznam o přečtených stránkách.
 Pís. 23 – dopiš – Ch. /Rokytnice nad Rok., Chlístov./

Ps
M-G

Druhy čar – procvičování
 PL Druhy čar - 1 – označ správnou možnost křížkem
2 – spoj
3 – pojmenuj
4 – rýsuj do velkého sešitu
5 - vybarvi

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. Odevzdáš s prací
příští týden.



Čtení vlastní knihy

Od 10. 11. je možno se každý den v 9.00 hodin připojit k online konzultaci.
S dětmi si vysvětlíme nové učivo, část práce uděláme společně a samostatně si pak docvičí.
Ráno jim vždy řeknu, co si připraví. Do 9.00 hodin si mohou vypracovat psaní a PL do čtení.
Pokud se nepřipojíte, pracují děti podle zadání v plánu.
Práci odevzdávají v sobotu ráno do 9.00 h. Nově lze odevzdat i v pátek odpoledne. Práci
vkládají do připraveného kontejneru na schodech. V Chlístově odevzdají práci v 9. 00 hodin
na návsi. Na Veverce vyzvedneme práci při cestě z Chlístova.
Děkuji.
Vyzvednutí opravených a nových materiálů je stejné jako tento týden v pondělí.

