
TÝDENNÍ PLÁN 2.A

 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 12. 9. - 16. 9. 2016
JMÉNO:____________________________

PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK 
ČTENÍ

Český jazyk 2 – Učíme se hrou se skřítkem 1. díl – po str. 8

Ve středu 14. 9. Televizní vysílání – téma: Můj nejzajímavější úlovek z lesa 
Ve čtvrtek 15. 9. Čtenářská dílna  - děti si přinesou Sísu Kyselou 

PSANÍ
V pátek 16. 9. Písanka po str. 5 (ostatní dny není třeba s sebou nosit)

ANGLICKÝ 
JAZYK

Vyučující je Mgr. Martina Laušmanová
- první hodina bude seznamovací a opakovací (učivo z 1. ročníku)

MATEMATIKA 
Matematika 1. díl – po str. 8 
V úterý 13. 9. bude potřeba párátka (případně sirky bez hlaviček) necháme ve 
třídě

PRVOUKA

Třídní projekt – „Recyklohraní“ (prosím, už teď střádejte nádoby od aviváže, 
brzy z nich budeme tvořit)

Prvouka (prac. seš.) - po str. 7

JAK SE MI DAŘÍ:

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ
 ČT 

      

Každý den čtu svoji knihu nebo komiks?

 PS

       

Vybavuji si všechna psací písmena?
Cvičím se ve správnosti psaní?

AJ

         

Vybavuji si slovíčka z 1. ročníku?



M     Zvládnu slovní úlohu?

PRV

         

Znám učebny ve škole?
Můj rozvrh hodin – vím, co budu v 
jednotlivých hodinách potřebovat?
Přinesl jsem si všechny pomůcky?

CA     
Dokáži pracovat v CA na společném 
úkolu?

INFORMACE PRO RODIČE: 

Plánovaná třídní schůzka (14. 9.) byla vedením školy zrušena. 

Děti tráví velkou přestávku na školním hřišti. Je vhodné sportovní oblečení a obutí. (děti se nestihnou 
převlékat).

Plavání již tento pátek 16. 9.

Dvě vyučovací hodiny se učíme dle rozvrhu hodin! Nutné si nosit pomůcky, prac. seš., pouzdro, 
ŽK … . Ty si pak děti nechají ve skříňce a vyzvednou po plavání. 

Na plavání odjíždíme v 10:15 od školy. Hodina plavání začíná v 11:00 a končí v 11:45. Předpokládaný
návrat do školy bude kolem 13:00.

S sebou: batůžek plavky, ručník, koupací čepici (u děvčat s delšími vlasy je nutná), brýle do vody, 
přezuvky k bazénu a na zpáteční cestu tenkou čepici, svačinu a pití (dobře uzavíratelné).

Odevzdaný formulář (do čtvrtka 15. 9.) - Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (předáváme vedoucím 
plaveckého výcviku).

Logická olympiáda

V případě, že máte zájem, aby se vaše dítě účastnilo Logické olympiády je nutné se zaregistrovat do 
30. 9. 2016. Více informaci na:  www.logickaolympiada.cz. 

Náboženství

Začíná v úterý 4. 10. 2016. 2.A bude mít hodinu od 12:30 – 13:15. Vyučující není upřesněn (p. farář  
nebo nové katechetky). Dětem byly rozdány přihlášky, je nutné je odevzdat třídní učitelce.

Platby pracovních sešitů a výkresů (letos zajištěno školou – děti si vlastní nenosí,  info proběhlo na 
konci 1. ročníku, budou upřesněny a zapsány v ŽK. Také si někteří objednali sešity (2 ks). Prosím ty, 
kteří si je neobjednávali, aby je opatřili a již dětem připravili na teto týden. 

Děkuji za trpělivost a spolupráci. V prvních týdnech je informaci více :-)

http://www.logickaolympiada.cz/


Krásné babí léto přejí
 

 p. uč. Eva Bartesová a Jana Jahorná

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY:  

  
                

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:________________________


