
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 

SKŘÍTKOVY ÚKOLY 3. 4. – 7. 4. 2017 
 

Téma týdne: Zahrada na jaře - stromy 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

Český jazyk 2 – Učíme se hrou se skřítkem 2. díl – Slovní druhy – Podstatná 

jména – vzhledem k nastávajícímu písemnému opakování, jsme novou látku 

nezačínali minulý týden – zařazeno opakování. Slovní druhy začínáme tento 

týden. 

 

Písemné práce ve 3. čtvrtletí – úterý 4. 4.  

 

Čtenářská dílna ve čtvrtek 6. 4. (rozečtená kniha s sebou). 

 

Televizní vysílání (středa 5. 4.) 

Téma: Stromy (zahrada) na jaře 

 

Každodenní hlasitá četba 15 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka úterý a čtvrtek – po str. 17 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
Škola 
 

MATEMATIKA  

Matematika 2. díl – dokončení pracovního sešitu. 
Počítáme do 100 

 

Písemná práce ve 3. čtvrtletí – středa 5. 4. 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“ – PČ 3konflíky (výroba králíka – 2 stejné 

na oči, 1 na čumáček) 
 

Stromy na jaře, zahrada na jaře 
 

CA Jaro 
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 části školy? 

 

M      

 Zvládnul/a jsem řešit úlohy v okruhu 

 do 100? 

 

 

PRV 

          

Vím, co se děje v přírodě na jaře? 

 

CA      

 

 Při práci ve skupině pomáhám ostatním? 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Prosím o uhrazení částky 70 Kč (autobusová doprava – Hvězdárná a planetárium Brno). 

Nejpozději do 7. 4.  

Během následujících měsíců budeme v TV chodit cvičit ven na hřiště. Prosím o vhodné 

oblečení a obutí. Doplňte o mikinu a tepláky.  

Od 10. -  25. 4. Proběhnou idnividuální třídní schůzky (termíny budou nabídnuty v edookitu) 

21. 4. Den Země 

24. 4. Rezekvítek – „ Jak nakládat s obaly“ (program ve škole) 

S předstihem udávám informace o plánovaném divadle. Pojedeme na představení 

„Svolávám všechny skřítky! Královna“ Divadlo Husa na provázku toto představení hraje 

pouze omezeně a je vždy beznadějně vyprodáno. Akce je naplánovaná na 1. 6.  

 

 Klidný dubnový týden přejí p. učitelky Eva Bartesová a Jana Jahorná 


