Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace

Týdenní vzdělávací plán 2
Od 23.3. do 27.3. 2020

Ročník 2
Před
mět

ČJ

učivo

výstupy

zdroje informací

Na připravené kartičky
zapisuj slova, ve kterých
chybí písmeno. Tvoř sady
po čtyřech kartách pro
písmena
Ď,Ť,F,V,S,Z,Š,Ž,H,CH
Např.: 4 slova , ve kterých
vynecháš
Ď,
(např.
LO_KA), 4 slova bez
písmene Ť, (např. TA_KA),
atd. Celkem vyrobíš 40
kartiček,
které
budou
úkolem pro spolužáky.
Čtení a literatura
čte s porozuměním, při Kniha dle vlastního Pokračuj ve čtení své knihy.
Tiché čtení s porozuměním.
hlasitém čtení uplatňuje výběru.
Do sešitu Čtení – Sloh si
přirozenou intonaci
zapiš název knihy, pod něj
datum a rozsah stran, který
jsi ten den přečetl, vedle
tohoto počet přečtených
stran. ( Ptáčata
23.března25-31s.7
24.března32-33s.2)
Psaní
užívá správných tvarů Písanka pro 2. ročník, s. 6, přepiš říkanku bez
Přepis krátkého textu, opis slov, psacího písma v písemném 2.díl
nadpisu
(jeden
řádek
krátkých vět
projevu.
tiskacím písmem by měl
vejít na jeden řádek psacím
písmem),
při
řešení
Žák odůvodňuje a píše
Psaní souhlásek na konci a správná písmena Ď, Ť, F,
uprostřed slov
V, S, Z, Š, Ž, H, CH na
konci a uprostřed slov
Mluvnice

Učebnice český jazyk pro
2. ročník s. 74 – 78,
Pracovní sešit pro 2.
ročník 2. díl str. 7 – 11
(některé úkoly si můžeš
vypracovat
v
rámci
procvičování učiva)

úkol

pomůcky ke
zpracování úkolu

Učebnice
a
pracovní sešit
2.díl českého
jazyka pro 2.
ročník,
40
kartiček, fixy
nebo pastelky,
gumička
na
svázání karet

Kniha vybraná
dle
vlastní
volby,
sešit
Čtení
sloh,
psací potřeby

Písanka pro 2.
ročník, 2. díl

plnění

hodno
ení

Ma

Aritmetika
aktivně využívat početních Matematika
pro
2.
Sčítání a odčítání dvojciferných operací
– sčítání a ročník-sešit 6, str.1 -4
čísel v oboru do 100
odčítání – do 100.
(vyber si a můžeš

procvičovat)

Geometrie
Rýsování bodů, přímek, úseček

PRV

rýsuje základních rovinné Matematika
pro
2.
útvary – bod, přímka, ročník-sešit 6, str. 5
úsečka
(můžeš vypracovat cv. 2)

Rostliny na jaře - stavba těla pozoruje a popíše proměny Učebnice Prvouka pro 2.
stromu, stavba těla byliny.
v přírodě.
ročník
str.
52-53,
Pracovní sešit Prvouka
pro 2. ročník str, 52-53
(některé úkoly si můžeš
vypracovat)

gabra15b@seznam.cz

přesmyček
využij
obrázkovou nápovědu
s. 7 – vypracuj úkoly podle
zadání
Připrav pro spolužáky hru,
která je podobná dominu.
Karta je rozdělena na dvě
části. V první části je
výsledek
předchozího
příkladu, ve druhé části je
nový
příklad,
jehož
výsledek bude na jiné kartě
spolu s novým příkladem.
To znamená, že na příklad
navazuje jiná karta se
správným výsledkem a
dalším příkladem.
Utvoř 40 kartiček 2cm x
6cm

Na list A4 nakresli(nebo
vyfoť a nalep) jarní bylinu,
kterou jsi viděl rozkvetlou.
Popiš části těla této byliny.
Na druhou stranu listu
udělej totéž se stromem.

Matematika
pro 2. ročníksešit 6
Kartičky
z tvrdého
papíru,
fixy
nebo pastelky

Rýsovací
potřeby,
pravítko
s měřítkem,
nůžky, karton
či výkres A4
Matematika
pro 2. ročníksešit 6
Učebnice
Prvouka pro 2.
ročník,
Pracovní sešit
Prvouka pro 2.
ročník
list A4

