
TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 3.10.-7.10.2016 

Téma:    

předmět učivo 

ČESKÝ JAZYK věta - vyjadřování ústní a písemné, opakování abeceda 

čtení – Lucka Luciperka, čtenářský deník, čítanka str. 18-19 
písanka – str. 11-13 

diktát, přepis 

ANGLIČTINA I´m hungry – porozumění otázce: Do you like …? Odpověď 
na otázku: I like…. . 

MATEMATIKA Sčítání a odčítání do 27 – prac.sešit do str. 20, počítání 

zpaměti 
PRVOUKA Podzim – podzimní měsíce, příroda na podzim, listnaté 

stromy 

SEBEHODNOCENÍ -  (1 - zvládám sám, 2 – zvládám s dopomocí, 3 – nezvládám ) 

 

ČESKÝ JAZYK  - poskládám slova podle abecedy        

 

ANGLIČTINA – rozumím otázce How old are you?   

 

MATEMATIKA   - řeším „hady“ 

 

PRVOUKA  - vím, jak bezpečně přecházet silnici 

Informace pro rodiče: 

 Ve škole probíhá sbírka krmiva a potřeb pro opuštěné psy a kočky – krmivo, 

stelivo, obojky … Děkujeme všem, kteří krmivo a potřeby donesli. 

 V úterý 4.10. si děti donesou svůj čtenářský deník (sešit A5 s pomocnými 

linkami) a knihu, kterou právě čtou. 

 Na úterý 4.10. si děti donesou jablko, jednu kuličku hroznového vína (event. 

švestku) a na pracovní činnosti ve středu 5.10. – 4 klacíky cca 15cm a různé 

přírodniny (vyrobíme si podzimní obrázek) 

 Ve středu 5.10. se děti zúčastní programu „Papír je pomletý les“. Vstupné 60,-

Kč je možno  uhradit do úterý 4.10. 

 Prosím, aby děti měly do plavání batoh nebo tašku se zapínáním na zip. 

Zabráníme tak ztrátě věcí. Děkuji  

 Ve škole probíhá sběr použitých baterií. 

 V pátek 7.10. od 14:00 hodin proběhne 1. schůzka školního parlamentu 

 Vybírám peníze za výtvarné potřeby a sešity (do ČJ, M, AJ, Všeználek) – viz. ŽK 

 Na konci každého měsíce si děti vyplní mapu pokroků. Společně si ji 

vyhodnotíme. 

 

  Děkuji za spolupráci uč. Monika 



Daří se mi nosit do školy všechny pomůcky 

                            
Úkol týdne: 

„Papír je pomletý les“  - Napiš, zda je to pravda nebo ne? A proč? (piš nejméně 7 vět) 
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Namaluj podzim:                                                   Napiš pod sebe názvy podzimních měsíců 

a slova očísluj podle abecedy (1 – patří ke 

slovu, které je v abecedě  první) 

                                                                                          


