
TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 10. 10. – 14. 10. 2016 

Týdenní téma: Podzim 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

Český jazyk 2 – Učíme se hrou se skřítkem 1. díl – opakování druhů vět. 

Slova nadřazená, podřazená a souřadná. Pracovní sešit po str. 20 

 

Ve středu 12. 10. Televizní vysílání – téma: Zvířátka na podzim (příprava na 

zimu v říši zvířat) 
Děti píší 6-7vět. Doplní obrázkem. Vystavené práce zůstanou ve škole do pátku.  

 

Ve čtvrtek 13. 10. Čtenářská dílna – Sísa Kyselá (případně svoji 

rozečtenou) 

Každodenní hlasitá četba alespoň 10 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka po str. 13 v úterý 11. 10. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 Opakování - oblečení, nově předložky a věci ve třídě- pen, pencil, book, box, 

chair, desk. 

 Píseň On, in , under by- Where is the spider? 

 https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U 

 

MATEMATIKA  
Matematika 1. díl – po str. 21 

Počítáme do 27 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“  
 

Naše třída se účastní soutěže ve sběru starých baterii, budeme rádi, když 

nám pomůžete střádat 

 

Prvouka (prac. seš.) - po str. 11 

 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U


 ČT  

       

Snažím se každý den číst? 

 

 PS 

        

Pečlivě píši každé písmeno?  

Rozlišuji slova nadřazená, podřazená a 

souřadná? 

 

AJ 

          

Zvládnul/a jsem opakování? 

 

M      Vím jak řešit slovní úlohy? 

 

PRV 

          

Znám třídní pravidla a také je dodržuji? 

 

 

CA      

 

 V CA pracuji na svých úkolech? 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Plavání  

Dvě vyučovací hodiny se učíme dle rozvrhu hodin! Nutné si nosit pomůcky, prac.  seš., pouzdro, 

ŽK, Písanka … .Ty si pak děti nechají ve skříňce a vyzvednou po plavání.  

Na plavání odjíždíme v 10:15 od školy. Hodina plavání začíná v 11:00 a končí v 11:45. Předpokládaný 

návrat do školy bude kolem 13:00. 

S sebou: batůžek plavky, ručník, koupací čepici (U dětí s delšími vlasy je nutná!), přezůvky k bazénu 

a na zpáteční cestu tenkou čepici, svačit budou děti po 1. hodině – pro větší bezpečnost děti 

nebudou v autobuse svačit ani pít. (to mohou udělat před nástupem do autobusu) 

V případě, že jsou děti nachlazené a nejedou plavat, budou pracovat na zadaných úkolech ve 3A a 

mohou končit v 12:00 (následuje oběd …). Nutná písemná omluva a souhlas s odchodem v 12:00. 

 

V průběhu měsíce října budou děti přecházet postupně na psací písmo. 

Děkujeme všem, kdo podpořil sbírku na podporu zvířat z útulku. 

V minulém týdnu na naší škole proběhla kontrola Školní inspekce. Výsledkem bylo ocenění práce 

pedagogů a vedení školy. Děkujeme všem za vaši podporu. 

Děkujeme mamince Toníka, Matyho a babičce Vojty Z. za výborné sušené ovoce, na kterém 

jsme si díky nim v minulém týdnu pochutnávali. 



 

 

Krásné podzimní dny přejí 
 

 

p. uč. Eva Bartesová a Jana Jahorná 

 

 

 
 

 

                         DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY: 

 

   

                          

    

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka bruslení 

Naší škole byla nabídnuta možnost bruslení. Pokud budou mít děti zájem, napište informaci do ŽK.  

 Dohodnuté termíny – 24. 10., 6. 2., 27. 3.  

Více informační dopis: 

 

Vážení sportovní přátelé,  



 

dovolte nám, abychom Vás touto cestou již tradičně pozvali do brněnské DRFG Areny na bezplatné 

bruslení pro děti ze Základních a Mateřských škol. První termín bruslení je možný již 3. 10. 2016 a 

pak každé další pondělí vždy od 9:00 do 11:00 hod (kromě státních svátků). Kromě samotné krátké 

výuky na ledové ploše, kterou si vezmou na starosti vybraní trenéři HC Kometa Brno, čeká na žáky 

další zajímavý program v podobě komentované prohlídky zázemí haly. Mladé hokejové fanoušky pak 

jistě potěší šance podívat se, jak hráči extraligové Komety pilují své dovednosti při tréninku na ledové 

ploše, který proběhne bezprostředně po bruslení dětí. 

 

Předpokládaný program: 

 

9:00         Příchod na vrátnici DRFG Areny (zde vrátní předají klíče od šaten, kde   

se děti přezují do bruslí, vezmou si své helmy a rukavice. Z bezpečnostních 

důvodů nebude na led puštěno žádné dítě bez helmy či s helmou cyklistickou a 

pevných, lyžařských rukavic). Poté děti vyzvedává pracovník HC Kometa 

Brno. 

9:15 – 10:00           Bruslení dětí pod dohledem trenérů na extraligové ledové ploše v hale. 

10:00    Odchod z ledu do šaten. 

10:15    Komentovaná prohlídka DRFG Areny. 

 

 

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

Markéta Hofírková 

Koordinátorka projektu  

Jižní Morava- Království Komety 

 


