
TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 12.12.-16.12.2016                

Měsíční téma:    
předmět učivo 

ČESKÝ JAZYK Psaní I,Í/Y,Ý po měkkých a tvrdých souhláskách – pracovní 
sešit str. 41 
písanka – str.29-30, 

ANGLIČTINA  Playroom safari - animals 

MATEMATIKA Násobky 2,3,4 – str. 12-13 
PRVOUKA Vánoce - prac. sešit str. 34 

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

 

ČESKÝ JAZYK  - poznám ve slově měkkou souhlásku a napíšu „i nebo í“  

 

PRVOUKA – pomáhám mamince nebo tatínkovi s přípravou na Vánoce  

 

MATEMATIKA   -  násobím číslem 2,3,4 

 

ANGLIČTINA – dokážu říct: „Já vidím ….. „ 

 

 

Informace pro rodiče: 

 

 V úterý 13.12. za námi do školy př ijede anglické divadlo s př edstavením Xmas 

escapades. Vybírám 50,-Kč  na vstupné.  

 Ve stř edu 14.12. v 9:30 hodin budou mít dě ti př ílež itost poslechnout si své 

spoluž áky na koncertě  ZUŠ. 

 Ve č tvrtek 15.12. a v pátek 16.12. navštívíme MŠ Oranž ová a Krteč ek, kde pro 

dě ti nachystáme vánoč ní centra aktivit v rámci společ ného uč ení. 

 V př edvánoč ním týdnu budeme mít č ínský den. Naším soutě ž ním úkolem bude 

obléci jednoho spoluž áka tak, aby co nejvíce vypadal jako Č íň an. Pokud máte 

doma jakékoliv obleč ení nebo doplň ky, donesou si je dě ti v prů bě hu tohoto týdne 

do školy. 

 Poslední den př ed vánoč ními prázdninami budeme mít ve tř ídě  nadílku. 

Poprosím Vás, aby kaž dý donesl nepodepsaný dárek (do hodnoty cca 50,-Kč ).  

 

     Děkuji za spolupráci  a přeji krásný předvánoční čas uč. Monika 
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Každý den si pečlivě chystám pomůcky na vyučování, mám ořezané tužky a pastelky. 

                            
 

Úkol týdne: Napiš 3-4 věty, proč slavíme Vánoce. Při psaní nezapomeň psát „y“ po tvrdých 

slabikách a měkké „i“ po měkkých slabikách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakresli, jaký dárek bys chtěl dostat pod stromeček. 

     

                                                                                          


