
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 

 

 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 28. 11. – 2. 12. 2016 
Týdenní téma: Zvířátka se připravují na zimu. 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

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

 

Psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Pracovní sešit po str. 45 

Procvičovat také doma – diktáty slov, vět. 

 

 

Televizní vysílání (středa 30. 11.) Téma: Báseň – vytvoř vlastní báseň (použij 

tato slova: zvířátka, koulí, mráz, teplíčko, zachumláme, hvězdička) 

 

Každodenní hlasitá četba alespoň 10 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka úterý – po str. 25/26 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Jídlo. Vazba Do you like…?  

https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4 

 

MATEMATIKA  

Matematika 1. díl – po str. 45 

Pavučiny, sčítací pyramidy, nákup, stavby… 

 

 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“  

 

 

Prvouka – Příprava zvířat na zimu. 

  

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY 

https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4


 

 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 
 ČT  

       

Snažím se každý den alespoň 10 minut číst? 

 

 PS 

        

Znám tvrdé a měkké souhlásky? Umím je 

vyjmenovat a napsat vhodné y, ý, i, í? 

 

AJ 

          

Umím říct, jaké jídlo mám a nemám rád? 

 

M      
 Zvládnu řešit úkoly v okruhu do 40? 

 

 

PRV 

          

Vím, jak pomáhat zvířatům v chladném 

období? 

 

CA      

 

 Zvířátka se připravují na zimu. 

 

 

 INFORMACE PRO RODIČE:  

Pozor změna času! 

V pátek 2. 12. jedeme na poslední lekci plavání. Tato lekce je časově posunuta. Odjezd 

autobusu od školy již 8:45. Lekce 9:30 – 10:15. Předpokládaný návrat 11:15 - 11:30, 

zbytek výuky si uděláme týdenní hodnocení. V 12:00 bude výuka ukončena. Děti, které si 

rodiče odvádí přímo od bazénu tak mohou učinit i v tento den. S sebou si děti vezmou týdenní 

plán a pouzdro. Nic jiného nebude třeba. 

Děkujeme všem, kteří přispěli starými bateriemi do soutěže. Byly jsme nejúspěšnější a 

získáme odměnu 

Prosím šikovné a ochotné tatínky, kteří by nám vytvořili krmítko pro ptáčky.  

Děkujeme za ochotu a spolupráci. 

 

Krásný zbytek listopadu přejí p. učitelky Eva Bartesová a Jana Jahorná   

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:_______________________ 


