
TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 30.1.-3.2.2017               

Měsíční téma:    
předmět učivo 
ČESKÝ JAZYK Psaní T/D, Ť/Ď, pracovní sešit str. 7 

písanka – dokončení 1. dílu (do str. 40), čtení „Zmizelá 
škola“ 

ANGLIČTINA Happy faces 
MATEMATIKA Počítání do 90 – prac. sešit str. 27-28 
PRVOUKA Česká republika – pracovní sešit str. 42 

SEBEHODNOCENÍ -  - zvládám sám,  – zvládám s dopomocí, – nezvládám  

 

ČESKÝ JAZYK  - správně píšu t,d/ť, ď ve slovech  

 

ANGLIČTINA – řeknu: „Já mám ….. (červené pero, aktovku, pouzdro).“  

 

PRVOUKA – vyjmenuji státní symboly   

 

MATEMATIKA   - počítám do 90 a správně porovnám čísla mezi sebou 

Informace pro rodiče: 

 V pondě lí 30.1.nás čeká vzdě lávací program Miskohraní. 

 Dě ti dostanou 2. díl Písanky.  Prosím, obalit a podepsat. 

 V úterý 31.1. se uskuteční školní kolo pě vecké soutě že. Palečky budeme 

držet Honzíkovi, Anežce a Karolínce W. 

 V úterý 31.1. poslední vyučovací hodinu nás čeká ukončení 1. pololetí 

s př edáváním vysvě dčení. Prosím, aby si dě ti donesly tvrdé desky 

(euroobaly jsou mě kké) a zároveň  si udě láme narozeninovou oslavu a 

popř ejeme dě tem narozeným v lednu. Pokud máte doma ně jaké drobnosti, 

které by byli vhodné jako dárek pro dě ti k narozeninám, př ineste je do 

školy.  Moje domácí zásoby jsou již témě ř  vyčerpány. Dě kuji 

 Na stř edu 1.2. budou dě ti potř ebovat PET lahev bílé barvy a malé balení 

vaty na výrobu tučň áka. 

 Dne 6.2. pojedou př ihlášené dě ti bruslit na stadion do Brna. Z naší tř ídy se 

týká 15 dě tí. Všechny dě ti musí mít brusle, lyžař skou helmu (nesmí být 

cyklistická) a lyžař ské rukavice (ne pletené).  Př edpokládaný odjezd od 

školy nejpozdě ji v 8:00 hodin. Vstupné je zdarma, platit budeme pouze 

autobus (cca 80-90,-Kč). 

 V hodinách TV budeme chodit ven bobovat. Dejte dě tem vhodné oblečení 

a rukavice. V př ípadě  nepř íznivého počasí budeme chodit do tě locvičny. 
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Dě ti potř ebují obuv se svě tlou podrážkou, TRIČKO na př evlečení, tepláky. 

 Je vyhlášeno ř editelské volno ve dnech 2.2. a 3.2. jsou pololetní prázdniny. 

Nové pololetí zahájíme v pondě lí 6.2. (doufám, že už všichni zdraví a v plné 

síle). 

         Děkuji za spolupráci  uč. Monika 

Tento týden jsem nezapomněl žádnou pomůcku do vyučování. 

                            
 

Náš Všeználek by rád poznal zajímavá místa naší republiky. Nalep si obrázek (foto aj.) 

známého místa (hory, zámek, hrad, významná památka aj.) a napiš o něm 3-4 

informace. Při psaní nezapomeň psát správně čárky a háčky, měkké a tvrdé i,y. 


