
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 

 

 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 30. 1. – 3. 2. 2017 
 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

Český jazyk 2 – Učíme se hrou se skřítkem 2. díl – Psaní souhlásek na konci 

slov. Po str. 9 

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

 

Procvičovat také doma – diktáty slov, vět. 

 

Každodenní hlasitá četba 15 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka úterý a čtvrtek dokončení 1. dílu. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

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

 

MATEMATIKA  

Matematika 2. díl – po str. 28.  
Násobení (s násobilkovou tabulkou). 

 

 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“  

 

Historie a současnost. 
 

  

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 

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


 

 

 ČT  

       

Nezapomínám pravidelně číst? 

 

 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 násobení s tabulkou? 

 

 

PRV 

          

Znám funkci předmětu z dob minulých a 

jejich dnešní podobu? 

 

CA      

 

  

 

  INFORMACE PRO RODIČE:  

Prosíme o zapůjčení historických předmětů (předměty běžně užívané 

v domácnosti nebo zaměstnání před dvaceti a více lety) na naši výstavu „Jak se žilo 

dříve“ (staré telefony, kulma, váha, razítka, žehlička…) Žádné cenné exempláře   

Zatím se nám jich moc nesešlo.  

30. 1. Program Miskohraní – cena programu 50 Kč/dítě (prosím uhradit do 30. 1.) 

31. 1.  

Předávání vysvědčení – složku s sebou 

Pěvecká soutěž – školní kolo 

2. 2. Ředitelské volno 

3. 2. Pololetní prázdniny 

6. 2. Bruslení s Kometou (děti, které měly zájem). Případně ty, které si to ještě rozmyslely 

Počet je omezený. Na led musí mít děti s sebou vlastní brusle, helmu na lyže a lyžařské 

rukavice. 

7. 2. Recitační soutěž - třídní kolo (básně dětem předám) 

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

  



 

 

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

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:_______________________ 


