
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 17. 10. – 21. 10. 2016 

Týdenní téma: Podzim - ovoce 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

Český jazyk 2 – Učíme se hrou se skřítkem 1. díl 

Slova nadřazená, podřazená a souřadná - opakování. Slova protikladná. 

Pracovní sešit po str. 23 

 

Ve středu 19. 10. Televizní vysílání – téma: Šťastnou cestu ptáčkové … (dopis 

na rozloučenou pro stěhovavé ptáčky) 
Děti píší 6-7vět. Doplní obrázkem. Vystavené práce zůstanou ve škole do pátku.  

 

Ve čtvrtek 20. 10. Čtenářská dílna – Sísa Kyselá (případně svoji 

rozečtenou) 

Každodenní hlasitá četba alespoň 10 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka po str. 15 v úterý  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Pokračování v předložkách. MY HOUSE. Popis místnosti.  

Děti si vypracují v brzké době seznam slovíček (slovníček), který si budou moci 

doma trénovat. 

MATEMATIKA  
Matematika 1. díl – po str. 25 

Dvojnásobek a polovina. 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“  
 

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

nám pomůžete střádat 

 

Prvouka (prac. seš.) - po str. 13 

  

V pondělí 17. 10. Budeme ve Vv malovat na smirkový papír (hrubost 100). 

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY 



 

 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 
 ČT  

       

Snažím se každý den alespoň 10 minut číst? 

 

 PS 

        

Poznám slova protikladná? 

Rozlišuji slova nadřazená, podřazená a 

souřadná? 

 

AJ 

          

Zvládnul/a jsem používat předložky? 

 

M      
 Zvládnu vytvořit polovinu a dvojnásobek 

čísla? 

 

PRV 

          

Znám důležitá telefonní čísla v případě 

nehody? 

 

 

CA      

 

 V CA pracuji společně se svojí skupinou na 

dané úloze? 

 

 

 INFORMACE PRO RODIČE:  

Plavání 

 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 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. 

V říjnu budou společně s Kometou Brno bruslit děti z 2. stupně.  Děti z 1. stupně pojedou v únoru. 

Nutná helma (lyžařská). 

Děkujeme mamince Kubíka Šebesty za krásně obšité sedáčky. Babičce Vojtíška Zavřela za výborné 

sušené ovoce. Honzíkovi za krásný podzimní věneček.  

Krásné podzimní dny přejí p. učitelky Eva Bartesová a Jana Jahorná   

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


