
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 

 

 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 5. 12. – 9. 12. 2016 

Týdenní téma:  

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. 47 

Procvičovat také doma – diktáty slov, vět. 

 

 

Televizní vysílání (středa 7. 12.) Téma: Mikulášská nadílka (Barborská 

nadílka – zvyky) 

 

Každodenní hlasitá četba alespoň 10 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka úterý a čtvrtek po str. 28/29 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Jídlo. Vazba Do you like…?  

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

Tvorba obrázkového slovníčku. 

MATEMATIKA  

Matematika 1. díl – po str. 45 

Pavučiny, sčítací pyramidy, nákup, stavby, výstaviště po stranu 47 (ve zbývající 

části je již pouze opakování učiva – pracovní sešit si proto děti ponechají ve 

škole k procvičování a opakování) 

Od čtvrtka 8. 12. nutná Matematika 2. díl  

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


 

 

Děti si budou nosit do Matematiky stovkové tabulky, které dostaly v minulém 

týdnu zatavené. 

 

 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“  

 

 

Prvouka – Příprava zvířat na zimu. 

 

  

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY 

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:  

V pondělí 5. 12. proběhne v první vyučovací hodině „Čertův šplh“ Výuka v ostatních hodinách 

bude tematicky zaměřena na Mikuláše, čerta a anděla – tradice a zvyky. 

Od 5. 12. bude probíhat výuka Tv již dle rozvrhu – nutný cvičební úbor do tělocvičny. 

Adventní soutěž 

Každý, kdo má chuť se může zapojit 



 

 

1. úkol (minulý týden – vyrobit recy ozdobu na vánoční stromeček) 

2. úkol – vytvoř recy postavu do Betléma. 

Děkujeme všem hodným tatínkům, kteří nám vyrobili krmítkaV následujícím týdnu 

(12. 12. Je slavnostně zavěsíme) 

Děkujeme Kubíkovi Šebestovi za stromeček do třídy (letos bude umělohmotný) a prima 

materiál k našemu tvoření. Také děkujeme Natálce za výborné perníčky a Míše za 

materiál do ateliéru 

 

 

Krásný adventní týden přejí p. učitelky Eva Bartesová a Jana Jahorná   

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:_______________________ 


