
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 

 

 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 6. 2 - 10. 2. 2017 
 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

Český jazyk 2 – Učíme se hrou se skřítkem 2. díl – Psaní souhlásek na konci 

slov s/z, š/ž str. 10. - 11. 

Procvičování i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách a párové souhlásky  

p/b,  t/d, ď/ť. 

 

Televizní vysílání budou ve středu tvořit děti ve škole. Sešity s sebou. 

Téma: Můj domov (Děti si mohou promyslet téma již doma. Doma nepíší!) 

 

Každodenní hlasitá četba 15 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka úterý a čtvrtek 2. díl po str. 3 (Kdo nemá dokončen 1. díl, si jej dokončí 

doma. Přinesou ke kontrole.) 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Zvířata 

 Slovní zásoba: swim, jump, climb,run,fly, clap 
 

MATEMATIKA  
Matematika 2. díl – po str. 31 
Násobení (s násobilkovou tabulkou). Střihy na pokojíček. Pavučiny. 

 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“  

 

Moje vlast – pracovní sešit str. 41 
 

  

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 



 

 

 ČT  

       

Čtu svoji knihu a dokážu o ní vyprávět? 

 

 PS 

        

Párové souhlásky se mi nepletou a dokážu si 

je odůvodnit, než je napíši? 

 

AJ 

          

Dokážu odpovědět na otázku, co dělají 

zvířata? 

 

M      
 Zvládnul/a jsem střih na pokojíček? 

 

 

PRV 

          

Vím, co pro mě znamená slovo domov? 

 

CA      

 

  

 

  INFORMACE PRO RODIČE:  

Prosíme o zapůjčení historických předmětů (předměty běžně užívané 

v domácnosti nebo zaměstnání před dvaceti a více lety) na naši výstavu „Jak se žilo 

dříve“ (staré telefony, kulma, váha, razítka, žehlička…) Žádné cenné exempláře    

Ze zapůjčených exemplářů budeme tvořit v tomto týdnu výstavu.  

6. 2. Bruslení s Kometou (děti, které měly zájem).  

V pondělí pojedou děti na bruslení s Kometou Brno. Hrazena bude doprava (až po akci a to 

cca 80Kč). S sebou brusle, helmu (lyžařskou), rukavice (lyžařské), batůžek se svačinou a 

pitím. Odjezd od školy je v 8:00 (sraz v 7:45). Konec programu v 11:00. Po návratu výuka dle 

rozvrhu (do 12:50). Děti, které nepojedou bruslit budou spojené s dětmi ze 2. B v naší třídě. 

Děti bude na bruslení doprovázet paní učitelka Semerádová. 

7. 2. Recitační soutěž - třídní kolo (básně si děti rozebraly minulý týden). V případě, že děti 

byly nemocné, vyberou si a naučí se báseň vlastní. 

Prosím o revizi cvičebního úboru včetně obuvi. 

V pátek 10. února 2017 se uskuteční VIII. školní ples, na který jste srdečně zváni!  

Krásný sněhový týden přejí p. učitelky Eva Bartesová a Jana Jahorná   

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:_______________________ 


