
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 

 

 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 12. 12. – 16. 12. 2016 
Týdenní téma: Staráme se o zvířátka 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

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

 

Psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách.  

Procvičovat také doma – diktáty slov, vět. 

 

Ve středu 14. 12. Tvorba lesního deníku (ve škole si začneme tvořit deník 

z našich pravidelných lesních výprav). 

 

Každodenní hlasitá četba alespoň 10 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka úterý a čtvrtek po str. 31/32 (úterý a čtvrtek) 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Anglické divadlo Xmas Escapades (úterý) 

Christmas 

Tvorba obrázkového slovníčku. 

MATEMATIKA  

Matematika 2. díl – po str. 8 

Krychle. Oblékáme šaty krychli. 

 

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

týdnu zatavené. 

 

 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“  

 

Prvouka – Zavěšení krmítek a výprava do lesa 12. 12.  

 

  

 



 

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 
 ČT  

       

Snažím se každý den alespoň 10 minut číst? 

Umím o přečteném příběhu vyprávět? 

 

 PS 

        

Znám tvrdé a měkké souhlásky? Umím je 

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

 

AJ 

          

Rozuměl/a jsem anglickému divadlu? 

Umím zazpívat anglickou koledu? 

 

M      
 Zvládnu obléct krychli do pláště? 

 

 

PRV 

          

Pomáhám zvířátkům lépe snášet zimu? 

Přichystal jsem jim v lese hostinu? 

 

CA      

 

 Lesní dobrodružství 

 

 

 INFORMACE PRO RODIČE:  

Adventní soutěž 

Pro tvořivé děti 

1. úkol - vyrobit recy ozdobu na vánoční stromeček) 

2. úkol – vytvoř recy postavu do Betléma. 

3. úkol – vytvoř vánoční hvězdu z papíru (do okna) 

V pondělí 12. 12. zavěsíme ptačí krmítka a pak půjdeme ozdobit stromeček zvířátkům. 

S sebou: krmítka, krmení pro lesní zvěř (kaštany, jablka, mrkev, řepu…), teplé oblečení 

(rukavice, čepice…), vhodné boty, případně teplý čaj do termosky, batoh, pouzdro a svačinu. 

Plán dne:  

1. hodina – Ranní kruh, ČJ – procvičování (ve třídě) 

Přestávka (ve škole) 

2. hodina – věšení krmítek (terén) 

Přestávka – svačina (ve škole) 

3. a 4. hodina zdobení stromečku pro lesní zvířátka (terén) 



 

 

Poslední 5. hodina – návrat, hodnotící kruh 

 

Úterý 13. 12. Anglické divadlo – Xmas Escapades (50Kč, prosím uhradit 

nejpozději do pátku 16. 12.) 

 

Středa 14. 12. Koncert ZUŠ pro děti z 1. stupně 

 

 

 

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

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:_______________________ 


