
TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 27.3.-31.3.2017               

Měsíční téma:    
předmět učivo 
ČESKÝ JAZYK Slova se skupinami BĚ,PĚ,VĚ,MĚ – prac. sešit  str. 19, 

diktát slov prac. sešit cv. 4 str.18, písanka – díl 2, str.11-12, 
čtení knihy „Chobotem sem, chobotem tam“ 

ANGLIČTINA My house – parts of a house, vazba „It is …“ a opakování 
vazby „I have got …, I can see (hear, smell, touch, taste) 

MATEMATIKA počítání do 100, násobení 7, bus, slovní úloha, počítání 
zpamě ti – 3. díl prac. sešitu -str. 10-12 

PRVOUKA Opakování datum a čas – pracovní sešit str. 49 

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

 

ČESKÝ JAZYK  - správně píšu  a čtu slova se slabikou BĚ,PĚ,VĚ,MĚ 

 

ANGLIČTINA – anglicky pojmenuji místnosti v domě (kuchyň, předsíň, koupelna, 

                           obývací pokoj), odpovím na otázku „Is it a (television)?“ 

 

PRVOUKA – vím, kdy začíná jaro, správně vyjmenuji jarní měsíce, poznám čas na  

    hodinách  

 

MATEMATIKA  - počítám zpaměti do 100, násobím 1-7 

 

Informace pro rodiče:. 

❖ Dě kuji Lucince Balážové a jejímu tatínkovi, kteř í zajistili hlínu a dě ti si 

v hodině  prvouky zasadily petrklíče, které zdobí vchod školy. 

❖ V úterý 28.3. probě hne na naší škole „Den etikety“. Dě ti př ijdou oblečené ve 

společenském oděvu (nejsou př ípustné rifle, tepláky nebo pomalovaná 

trička). 

❖ V úterý 28.3. v 16:30 hodin jste zváni na Kavárnu pro rodiče. Tentokrát na 

téma výuky a hodnocení. Dě kuji všem rodičů m, kteř í vyplnili dotazník. 

❖ V pátek 31.3. od 18:00 hodin je pro př ihlášené dě ti př ipravena „Noc 

s Andersenem“. 

❖ Odchod žáků  z výuky je možný na základě  písemného sdě lení s podpisem 

rodiče (avízo o absenci v edookitu není dostatečné k tomu, aby žák mohl 

výuku opustit). 

 

          Děkuji za spolupráci uč. Monika 
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Zdravím všechny dospělé osoby ve škole. 

                            
 

Vyber si jednu planetu sluneční soustavy a napiš o ní pomocí knih, encyklopedie nebo 

internetu  3-4 vě ty. Použij jen slova, kterým rozumíš. Planetu si barevně  nakresli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


