
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 

SKŘÍTKOVY ÚKOLY 20. 3. - 24. 3. 2017 
 

Téma týdne: Péče o domácí mazlíčky a pokojové rostliny 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

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

slov po str. 23 

 

Čtenářská dílna ve čtvrtek 23. 3. (rozečtená kniha s sebou) 

 

Televizní vysílání (středa 22. 3.) 

Téma: Jak správně pečovat o pokojové květiny nebo domácího mazlíčka? 

 

Každodenní hlasitá četba 15 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka středa (výjimečně) a čtvrtek – po str. 13 - 14 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Části obličeje, školní pomůcky, mám – I have 
 

I have got blue eyes and black hair. 

 

MATEMATIKA  
Matematika 2. díl – po str. 51 
Počítáme do 100 

 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“ – tvoření v PČ (3 brčka) 
 

Pokojové rostliny a domácí mazlíčkové. 
 

  

 

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY 

 



 

 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 
 ČT  

       

Pravidelně čtu? 

 

 PS 

        

Při psaní si kontroluji vše, co napíši? 

 

AJ 

          

Umím říct, jaké mám a nemám školní věci a 

hračky? 

 

M      

 Zvládnul/a jsem řešit úlohy v okruhu 

 do 100? 

 

 

PRV 

          

Umím pečovat o pokojové rostliny? 

 

CA      

 

 Pracuji s kamarády na společném úkolu? 

 

 

  INFORMACE PRO RODIČE:  

 

V úterý 21.3.  

nás čeká výlet na Nový Zéland. S sebou pouzdro, svačinu, převlek postavy z Pána prstenů 

(vybrané děti – čaroděj, trpaslík, elf a hobit), pomůcky na výrobu luku a šípů (klacíky – 

pružné na luk, kratší na šípy).  

 

Hvězdárna a planetárium Brno pátek 24. 3.  

Život stromů – odjezd od školy v 9:15, program od 10:30 (délka cca 50min). Příjezd kolem 

12:30. Cena za program 80 Kč – uhradit nejpozději do čtvrtka 23. 3.  

Doprava bude hrazena po zaslání faktury. 

S sebou pouzdro, svačinu, pití, drobné kapesné a batůžek. 

 

 



 

 

V pondělí 27. 3.  

bude probíhat Den etikety. Děti přijdou společensky oblečené a budeme se učit základům 

společenského chování. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu. 

V pátek 31.3. 

 bude ve škole probíhat jako každý rok Noc s Andersenem. Děti mohou z pátku na sobotu 

přespat ve škole, zúčastnit se večerní besedy v knihovně a zažít spoustu dalších aktivit. 

Kapacita je omezená na 10 dětí ze třídy a cena 60,-/osoba. (V ceně jsou zahrnuty provozní 

náklady a speciální číslo časopisu Čtyřlístek.) Podmínky účasti (2) jsou vytvoření (napsání a 

namalování) komiksu na téma Čtyřlístek jede na výlet. Velikost formátu komiksu je A3 

(tvrdý papír). Děti si jej mohou vzít ve třídě z naší zásoby.  Na velký karton namalují jednu 

z postaviček Čtyřlístku (velká postavička alespoň 30 cm).  

Termín odevzdání je pondělí 27. 3.  

 Kroužky 

Pokud jste tak již neučinili, je třeba zaplatit kroužky na únor, březen, duben a květen 2017. 

Cena je 400 Kč (100 Kč/měsíc za jeden kroužek).  

 

Pěkný březnový týden přejí p. učitelky Eva Bartesová a Jana Jahorná 

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:_______________________ 


