
TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 3. 10. – 7. 10. 2016 

Týdenní téma podzim 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

Český jazyk 2 – Učíme se hrou se skřítkem 1. díl – po str. 17 

Druhy vět. Opakování abecedy. 

Ve středu 5. 10. Televizní vysílání – téma: Šípkový (kaštanový) skřítek – děti 

napíší pohádku. 

Píší 6-7vět. Doplní obrázkem. Vystavené práce zůstanou ve škole do pátku.  

 

Ve čtvrtek 6. 10. Čtenářská dílna – Sísa Kyselá (přinést knihu) 

Nutné pravidelné každodenní čtení – komiks, kniha… dle zájmu! 

 

PSANÍ 
Písanka po str. 11 písanka v úterý a v pátek) 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Super simple songs (www.youtube.com) 

 One little finger 

 Who took the cookie from the cookie jar 

(pro zapamatování pouštět písně probrané) 

MATEMATIKA  
Matematika 1. díl – po str. 19 

Děda Lesoň a jeho zvířátka. Pavučiny, stavby a autobus. 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“ (Prosím, už dětem dejte nastřádané nádoby 

od aviváže. Na úterý 4. 10. 

 

 

Naše třída se účastní soutěže ve sběru starých baterii, budeme rádi, když 

nám pomůžete střádat 

 

Prvouka (prac. seš.) - po str. 11 

 

Ve čtvrtek 6. 10. Rezekvítek – Výukový program Papír je rozemletý les. 

Cena 60Kč/dítě – uhradit, prosím do středy 5. 10. 

 

http://www.youtube.com/


JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT  SEBEHODNOCENÍ 
 ČT  

       

Umím upravit zpřeházený text? 

 

 PS 

        

Snažím se psát pečlivě každé písmeno? 

Daří se mi psát na začátku věty velké 

písmenko a na konci znaménko?.! 

 

AJ 

          

Znám novou písničku? 

 

M      Daří se mi řešit úlohy v okruhu přes 20? 

 

PRV 

          

Chápu spojení lesa a papíru? 

 

CA      

 

 Úkoly se snažím pozorně číst, abych 

nechyboval/a? 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Plavání  

Dvě vyučovací hodiny se učíme dle rozvrhu hodin! Nutné si nosit pomůcky, prac.  seš., pouzdro, 

ŽK, Písanka … .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 dětí s delšími vlasy je nutná!), přezůvky k bazénu 

a na zpáteční cestu tenkou čepici, svačit budou děti po 1. hodině – pro větší bezpečnost děti 

nebudou v autobuse svačit ani pít. (to mohou udělat před nástupem do autobusu) 

V případě, že jsou děti nachlazené a nejedou plavat, budou pracovat na zadaných úkolech ve 3A a 

mohou končit v 12:00 (následuje oběd …). Nutná písemná omluva a souhlas s odchodem v 12:00. 

Náboženství 

Začíná v úterý 4. 10. 2016 od 12:30 – 13:15. 

 Platby – byly předány v kanceláři školy. Dlužné částky nutné neprodleně uhradit! 

 První schůzka Žákovského parlamentu bude 7. 10. Od 14:00 – 15:00(zvoleny byly tyto děti: 

Pepík Svoboda, Anrejka Engelbrechová, náhradníky:  Zdeněček Klíma a Terezka Příhodová) 



 

Kroužky  

Zahájeny od 3. 10. 

V průběhu měsíce října budou děti přecházet postupně na psací písmo.  

 

Jako každý rok vyhlašujeme i letos sbírku Pomozte zvířátkům z útulku – budeme rádi, když se 

zapojíte (děkujeme za každý dar, který zvířátkům pomůže – hračky, pelíšky, dobroty….). 

 

 

 

Krásné podzimní dny přejí 
  

   

 p. uč. Eva Bartesová a Jana Jahorná 

 

 

 
 

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY:   

 

   

                          

    

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


