
TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 24.10.-28.10.2016                

Měsíční téma:    

předmět učivo 

ČESKÝ JAZYK Slovo, slovní význam – slova souznačná 
písanka – str. 16, diktát 

ANGLIČTINA Food (jídlo) 

MATEMATIKA Počítáme do 30, pracovní sešit str. 30 
PRVOUKA Podzim – počasí na podzim, změny v přírodě 

SEBEHODNOCENÍ -  - zvládám sám,  – zvládám s dopomocí, – nezvládám  

 

ČESKÝ JAZYK  - vím, jaký je rozdíl mezi slovem souřadným a souznačným 

 

ANGLIČTINA – pojmenuji anglicky některé potraviny (rýže, sýr, ryba, těstoviny) 

 

MATEMATIKA   - sčítám a odčítám do 10 bez pomoci prstů nebo krokovačky 

 

PRVOUKA  - vím, proč na podzim opadávají listy 

Informace pro rodiče: 

 V pondělí  24.10.  nás čeká workshop p. Miloše Slámy. Některé děti nemají 

zaplaceno 50,-Kč. Poslední možnost zaplatit je v pondělí ráno před vyučováním. 

 Říjnové opakování jsem vzhledem k nemoci přesunula na začátek listopadu. 

Budeme psát čtvrtletní opakování z českého jazyka (diktát, abeceda, slova 

nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná a protikladná, pořádek slov ve větě, 

počet vět, počet slov, počet slabik). Čtvrtletní opakování z matematiky bude 

zahrnovat počítání do 30. 

 V provozu je systém elektronických žákovských knížek edookit. Informace a 

přístupové heslo jste obdrželi na své mailové adresy.  Prosím, abyste omluvenky 

dětem psali přímo do edookitu. 

 Dne 1.11. budeme mít ve škole halloweenské učení. Děti přijdou v maskách a 

bude na ně čekat překvapení. 

 Prosím o důslednou kontrolu vlasů. Ve škole se opět vyskytly vši. 

 Na vstupních dveřích školy je vyvěšen rozcestník družiny. Najdete zde 

informace o umístění jednotlivých oddělení. 

 Ve dnech 31.10. – 3.11. bude probíhat sběr papíru.  

 V angličtině probíráme téma Food (jídlo). Na stránkách 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs si děti 

mohou učivo procvičovat. Najdou tam slovíčka, písničky i hry. 

 

  Děkuji za spolupráci uč. Monika 
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Každý den čtu.  

                            
 

Úkol týdne: 

Na 1. řádek napiš název své oblíbené pohádkové postavy. Na další řádky o této postavě 

napiš 4-5 vět. Nezapomeň si text 2x přečíst.  
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K nadřazenému slovu  POHÁDKOVÁ  POSTAVA napiš 5 slov podřazených a seřaď je 

podle abecedy. Jednu postavu 

nakresli.     

    

                                                                                          


