
TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 10.4.-14.4.2017               

Měsíční téma:    
předmět učivo 
ČESKÝ JAZYK Slovní druhy - přehled, písanka – díl 2, str. 14, čtení knihy 

„Chobotem sem, chobotem tam“,  

ANGLIČTINA Summertime – opakování slovní zásoby oblečení a vazby „put 

on and take off“ 

MATEMATIKA Obvod a obsah – 3. díl prac. sešitu -str. 16-17, počítání zpaměti 

PRVOUKA Domácí mazlíčci – prac. sešit str. 47 

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

 

ČESKÝ JAZYK  - vím, že existuje 10 slovních druhů a dokážu některé vyjmenovat 

 

ANGLIČTINA – pojmenuji anglicky oblečení, které mám na sobě 

 

PRVOUKA – vím, jak se starat o svého domácího mazlíčka 

 

MATEMATIKA  - vím, jaký je rozdíl mezi obsahem a obvodem a jak je vypočítám 

Informace pro rodiče:. 

❖ Dě kujeme Karolínce Wúnschové za zapů jč ení kola a cyklistické helmy na Den 

bezpeč nosti s Policií Č R.  

❖ Na pondě lí 10.4. si dě ti donesou 2 vyfouklá vajíč ka.  

❖ V úterý na 1. vyuč ovací hodinu si dě ti mohou do tř ídy donést svého oblíbeného 

domácího mazlíč ka. Zvaž te, prosím, zda mazlíč ek je vhodný k dě tem ve tř ídě   

a návště va ho nebude stresovat.  

❖ Podle poč así zač neme v rámci tě lesné výchovy chodit na hř iště . Dě ti si donesou 

pevnou sportovní obuv, dlouhé tepláky a mikinu. V př ípadě  nepř íznivého poč así 

budeme v tě locvič ně . 

❖ Do úterý 11.4. vybírám peníze za autobus do Planetária v č ástce 70,-Kč .  

❖ Ve stř edu 12.4. se pravděpodobně pojedeme podívat do veterinární ordinace 

v Tišnově . Bliž ší informace poskytnu po domluvě  v pondě lí.  

❖ V mě síci kvě tnu se v Deblíně  uskuteč ní Hody. Dě ti mají mož nost na hodech 

vystoupit s písnič kami a taneč ky. Pokud budete mít zájem, napište mi do edookitu. 

Dě kuji 

❖ Dě ti mají mož nost zakoupit si ve škole speciální vydání č asopisu Č tyř lístek  

za 35,-Kč .  

 

         Děkuji za spolupráci uč. Monika 
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Po použití toalety si VŽDY umyju ruce. 

                            
 

Napiš o svém oblíbeném domácím mazlíčkovi a nakresli ho.  Nadpis napiš doprostřed 1. řádku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Máš vyplněné měsíční téma?) 


