TÝDENNÍ PLÁN 2.B – 5.6.-9.6.2017

Měsíční téma:
předmět
ČESKÝ JAZYK

ANGLIČTINA
MATEMATIKA
PRVOUKA
SEBEHODNOCENÍ -

učivo
Závěrečné opakování - prac.sešit str. 36, psaní i/y po měkkých
a tvrdých souhláskách, písanka – str. 23, diktát – prac. sešit
cv. 11 str. 35
Opakování lekce 4 – Happy faces
Opakování na závěrečnou práci – str. 39-40, 54, násobení
zpaměti, sčítání a odčítání do 100 zpaměti
Lidské tělo – prac.sešit str. 60-61
- zvládám sám,

– zvládám s dopomocí,

– nezvládám

ČESKÝ JAZYK - každý den si 5-10 minut opakuji učivo českého jazyka
( druhy vět, psaní krátkých a dlouhých samohlásek, ú/ů,
dvojhlásek au, ou, i/y, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě a velkých písmen)
ANGLIČTINA –odpovím na otázku: Have you got big ears? Have you got brown hair?
- každý den si pustím na 5-10 minut angličtinu na PC
PRVOUKA – vím, jak správně pečovat o své zoubky
MATEMATIKA - procvičuji každý den sčítání a odčítání do 100, násobení 1-10
Informace pro rodiče:.
❖ V úterý 6.6. - 2. vyučovací hodinu nás čeká program Efounci společnosti E-ON.
Děti se mohou těšit na informace o energiích a uvidí trik s elektřinou.
❖ V pátek 9.6. pojedeme na fotbalové hřiště, kde bude pro děti přichystán Eko den
s Kometou. Děti si vezmou batůžek se svačinou a pitím (možnost zakoupit drobné
občerstvení), sportovní oblečení, pláštěnku. Doporučuji ošetření repelentním
přípravkem, budeme se pohybovat po lese a louce. Předpokládaný konec akce cca
12:30 hodin.
❖ Do středy 7.6. si každý donese do třídy 1-2 obaly, které považuje za zbytečné a
velmi nepříznivé pro životní prostředí.
❖ Tento týden si děti každý den pustí do ouška 4. lekci z Happy house Oxford 2.
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
Děkuji za spolupráci a přeji krásný týden uč. Monika
Před jídlem si VŽDY umyju ruce.

Již druhým rokem naši třídu provází skřítek Všeználek. Tvým úkolem bude, abys mu napsal
dopis. Adresa: skřítek Všeználek, 2.B, ZŠ a MŠ DEBLÍN, 664 75. Na závěr dopisu nezapomeň
na svůj podpis. Do pravého horního rohu nakresli poštovní známku.

