
TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 31.10.-4.11.2016                

Měsíční téma:    

předmět učivo 

ČESKÝ JAZYK Čtvrtletní opakování - prac. sešit str. 27, krátké a dlouhé 
samohlásky 

písanka – str. 17-18, diktát, přepis 

čtení – čítanka str. 17,29, báseň Podzim 

ANGLIČTINA Food (jídlo) – čtení a překlad textu 
MATEMATIKA Počítáme do 30, pracovní sešit str. 34, čtvrtletní opakování 
PRVOUKA Les – stromy a keře, les smíšený 

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

 

ČESKÝ JAZYK  - správně píšu dlouhé a krátké samohlásky ve slovech 

 

ANGLIČTINA – přečtu krátký příběh a umím ho přeložit 

 

MATEMATIKA   - umím sčítat a odčítat do 30 

 

PRVOUKA  - znám přesné datum, kdy začíná podzim 

Informace pro rodiče: 

 Na pondělí budou děti potřebovat různé přírodniny (kaštany, žaludy, nažky lípy 

nebo javoru, bukvice aj., ) dýni, kukuřici, jablko, hrušku, bramboru, šípky aj. – 

budeme si vyrábět podzimáčky. Na středu do pracovních činností si děti 

donesou tenkou větvičku (nejlépe pěkně rozvětvenou). 

 Do matematiky děti potřebují pravítko (stačí 20 cm dlouhé). 

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

bude na ně čekat překvapení. S sebou si donesou plastovou lahvičku (např. 

výborná je od actimelu, může být i od šamponu aj., ale bez polepů). Kdo nemá, 

může si donést malou PET lahev. Pokud máte doma obvaz, vatu apod. 

 Oslava dětí narozených v říjnu proběhne 1.11..  Ráda bych s dětmi zopakovala 

slova z angličtiny týkající se oslavy narozenin. Budeme potřebovat malou 

buchtu (bábovku, muffiny), abychom mohli zapíchat svíčky. Prosím, nedávejte 

dětem bonbony, máme jich ve třídě už hodně. Děkuji 

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

 V pátek 4.11. ve 14:00 hodin – zasedání žákovského parlamentu. 

 

 

  Děkuji za spolupráci uč. Monika 
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Na každou hodinu mám na lavici nachystané pomůcky a úkolníček. 

                            
 

Úkol týdne: 

Halloween – jak ho slavíš, co se ti na něm líbí a co se ti nelíbí, jakou bys chtěl mít masku. 

Piš 3-4 věty a text si 2x přečti. 
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Nakresli  halloweenské  strašidlo a pojmenuj ho.      

                                                                                          


