
TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 17.4.-21.4.2017               

Měsíční téma:    
předmět učivo 
ČESKÝ JAZYK Slovní druhy - přehled, písanka – díl 2, str. 15, čtení knihy 

„Chobotem sem, chobotem tam“, přepis 

ANGLIČTINA - 

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

PRVOUKA Jaro – jarní květiny a stromy na jaře – prac.sešit str. 52-53 

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

 

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

 

 

PRVOUKA – vyjmenuji 5 jarních květin a popíšu jednotlivé nadzemní části rostliny 

 

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

Informace pro rodiče:. 

❖ V úterý 18.4. společ ně  oslavíme narozeniny Lidušky a Kubíč ka M. 

❖ Ve č tvrtek 20.4. probě hne tipovací soutě ž  Ž ákovského parlamentu. 

❖ V pátek 21.4. se uskuteč ní Den Země . Dě ti dostanou návratky s informace  

o prů bě hu dne. V př ípadě  dotazů   mě   neváhejte kontaktovat – edookit, mail, 

ústně . 

❖ 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 . 

❖ Stále vybírám peníze za autobus do Planetária v č ástce 70,-Kč . Dě kuji dě tem, které 

zaplatily. 

❖ MŠMT poskytlo záštitu projektu Nenech to být – www.nntb.cz. Nenech to být 

funguje na principu schránek dů vě ry, avšak v elektronickém prostř edí. Jeho 

smyslem je nabídnout dostupný bezpeč ný prostor pro nahlášení př ípadu, kdy je 

nebo má být ně komu ubliž ováno. Je cílen na obě ti a př ihlíž ející vě tšinu. 

❖ 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 

❖ Tř ídní schů zky ve tř ech probě hnou od 18.4. do 28.4. v naší tř ídě .  

 

          Děkuji za skvělou spolupráci a těším se na společné setkání uč. Monika 
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Po použití toalety si VŽDY umyju ruce. 

                            
 

Napiš, jak u vás doma probíhají Velikonoce. Doprostřed 1. řádku napiš vhodný nadpis. 

V popisu použij slova: beránek, mazanec, kraslice, pomlázka.  
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(Máš vyplněné měsíční téma?) 


