
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 

 

 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 16. 1. – 20. 1. 2017 
Týdenní téma: Minulost, současnost a budoucnost 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

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

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

 

Procvičovat také doma – diktáty slov, vět. 

 

V úterý 17. 1. Čtenářská dílna  

 

Ve středu 18. 1. Televizní vysílání – Země a její obyvatelé v roce 2500 (Země 

v budoucnosti). 

 

Každodenní hlasitá četba 15 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka úterý a čtvrtek po str. 39 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Food – Jídlo 
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc&t=2s 

 

MATEMATIKA  

Matematika 2. díl – počítáme do 70 (se stovkovou tabulkou), vybavení 

pokojíčku. 

Pavučiny, násobení. Po str. 22 

Pravítko stále s sebou 

 

 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“  

 

Pověsti z blízkého okolí (minulost). 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc&t=2s


 

 

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY 

 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 
 ČT  

       

Zvládnu odpovědět na otázky k přečtenému 

textu?  

 

 PS 

        

Znám tvrdé a měkké souhlásky? Umím je 

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

 

AJ 

          

Umím se zeptat kamaráda, co má rád? 

Umím říct, co mám rád/a já? 

 

M      

 Zvládnul/a jsem zařídit pokojíček podle 

plánu? 

 

 

PRV 

          

Znám pověst z minulosti, která se vypráví v 

mém okolí? 

 

CA      

 

 Zadání úkolů čtu pečlivě? 

 

  INFORMACE PRO RODIČE:  

Na středu 18. 1. s sebou jednu ponožku, dva knoflíky, zbytky vlny.  Budeme tvořit 

„lichožrouty“. 

Ve čtvrtek 19. 1. proběhne třídní kolo pěvecké soutěže. Děti si připraví vlastní píseň. Tři 

nejlepší zpěváci postupují do školního kola. (vhodné jsou lidové písně) 

2. 2. a 10. 3. Ředitelské volno 

V pátek 10. února 2017 se uskuteční VIII. školní ples, na který jste srdečně zváni! Jeho 

součástí bude vedle polonézy a šerpování deváťáků, tance za doprovodu J – Bandu a 

vystoupení hostů také Hra o ceny! Proto bychom Vás chtěli požádat o sponzorský dar, ať už 

věcný, nebo finanční. Za příspěvky Vám předem velmi děkujeme a těšíme se na společné 

plesání! 

  

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



 

 

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:_______________________ 


