
 

 

TÝDENNÍ PLÁN 

2.A 

 
 

SKŘÍTKOVY ÚKOLY 27. 3. - 31. 3. 2017 
 

Téma týdne: Jaro 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

Český jazyk 2 – Učíme se hrou se skřítkem 2. díl – Slovní druhy – Podstatná 

jména (po str. 24). 

 

Písemné opakování (párové souhlásky, slova s dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě). 

V úterý 28. 3. 

 

Čtenářská dílna ve čtvrtek 30. 3. (rozečtená kniha s sebou). 

 

Televizní vysílání (středa 29. 3.) 

Téma: Jaro 

 

Každodenní hlasitá četba 15 min. (DÚ) 

PSANÍ 
Písanka úterý a čtvrtek – po str. 15 – 16. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
Pozdrav 
 

MATEMATIKA  
Matematika 2. díl – dokončení pracovního sešitu. 
Počítáme do 100 

 

PRVOUKA 

Třídní projekt – „Recyklohraní“ – tvoření v CA kuřátka - pondělí 27. 3. 

(materiál obal z Kinder vajíček – máme dostatečnou zásobu ve třídě, není třeba 

nosit vlastní). 

S sebou bavlnku (20cm). 

 

Jaro – str. 50 – 51 (jarní rostliny) – cibulku jarní květiny (tulipán, 

modřenec…) máte li k dispozici (na čtvrtek 30. 3.) 

 

CA Jaro 



 

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY 

 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 
 ČT  

       

Pravidelně čtu? 

 

 PS 

        

Při psaní si kontroluji vše, co napíši? 

 

AJ 

          

Umím pozdravy? 

 

M      

 Zvládnul/a jsem řešit úlohy v okruhu 

 do 100? 

 

 

PRV 

          

Vím, co se děje v přírodě na jaře? 

 

CA      

 

 Při své práci neruším ostatní děti v CA? 

 

 

 INFORMACE PRO RODIČE:  

Potvrzuji uhrazení částky 80 Kč (Program – Život stromů), u všech zúčastněných dětí. Děkuji. 

V pondělí 27. 3.  

Ukončení nominace na Noc s Andersenem již je stav naplněn (máme 2 náhradníky). Dětem 

bude předán informační lísteček s plánem NsA. Prosím o písemný souhlas s účastí dítěte na 

této akci (bude součástí ifo lístečku).  

V úterý 28. 3.  

bude probíhat Den etikety. Děti přijdou společensky oblečené a budeme se učit základům 

společenského chování. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu. 

V pátek 31.3. 



 

 

 bude ve škole probíhat jako každý rok Noc s Andersenem. Děti mohou z pátku na sobotu 

přespat ve škole, zúčastnit se večerní besedy v knihovně a zažít spoustu dalších aktivit. 

Kapacita je omezená na 10 dětí ze třídy a cena 60,-/osoba. (V ceně jsou zahrnuty provozní 

náklady a speciální číslo časopisu Čtyřlístek.)  

 

V důsledku častých stížností na chování dětí při cestě do školy a ze školy jsme opětovně 

s dětmi probírali úskalí a nebezpečí jaká mohou při nevhodném chování na zastávkách 

a silnicích nastat. Prosím také vás, rodiče o rozhovor s dětmi na toto téma. Problémy 

s házením kamenů, strkání se, honění a vulgární nadávky se netýkají pouze dětí 

dojíždějících, ale také dětí místních. 

Věřím, že společným působením budou cesty do školy a ze školy příjemné pro všechny 

Děkuji za spolupráci. 

 

 Klidný březnový týden přejí p. učitelky Eva Bartesová a Jana Jahorná 

 

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:_______________________ 


