
                                 2.B TÝDENNÍ PLÁN 

    7.9.–11.9. 2020 

 

TÉMA TÝDNE:  ŠKOLA ZAČÍNÁ 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: - Spočítám slova ve větě 
- Napíšu psacím písmem „T, F, Z, Ž“ 
- Nacvičím si a přečtu plynule texty v čítance 

Učivo:  Učebnice s. 7 cv. 4, s. 8 cv. 5 
 Písanka 3 s. 1-4 
 Čítanka s. 3, s. 9 „PES“ 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Cíl: - Odpovím na anglický pozdrav 
Učivo:  Pozdravy „Hello“ „Good Morning“ 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: - Napíšu čísla do 20 podle diktátu 

- Přečtu čísla do 20 
- Sčítám a odčítám bez chyby do 10 

Učivo:  Pracovní sešit s. 5 - 6 

 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - Znám pravidla naší třídy 

- Pečlivě si umývám ruce po toaletě a před jídlem  
Učivo:  Pravidla třídy 

 Hygiena - kvíz 
                                                                        
Informace pro rodiče: 
 Bližší informace k zahájení školního roku najdete na stránkách školy https://www.zs-

deblin.cz/. Po skončení slavnostního zahájení odchází děti domů, předpokládaný konec  
v 10:00 hodin. 

https://www.zs-deblin.cz/
https://www.zs-deblin.cz/


 V úterý 8.9. si děti donesou aktovku s pouzdrem, sešity, šňůrku na klíče, svačinu, 
přezůvky a oblečení na tělocvik.  Budeme hrát hry, řekneme si, co nás ve školním roce 
čeká, podepíšeme si učebnice a pracovní sešity.  Děti také dostanou klíč od šatny.  

 Od úterý 8.9. začíná provoz školní jídelny a školní družiny. 
 Ve středu 9.9. budou děti potřebovat pouzdro, svačinu a vhodné oblečení na dětské 

hřiště. 
 Od čtvrtka 10.9. se učíme podle rozvrhu. Děti si budou nosit na výuku: 
- Písanka 3 (1. ročník, obrázek koníka) – kdo mi neodevzdal, donese  Písanku 2.díl 
- Pracovní sešit český jazyk – 1. díl 
- Učebnici českého jazyka 
- Čítanku 
- Pracovní sešit z matematiky – 1. díl 
- Sešity do jednotlivých předmětů 
- Sešit na televizní vysílání mohou děti používat z minulého školního roku 
 Podle počasí budeme chodit také na dětské hřiště. Dejte, prosím, dětem vhodné 

oblečení. 
 
 

      Úspěšný vstup do nového školního roku přejí 
uč. Monika Semerádová 
    as.ped. Alena Jůzová 

                                                                                                           
 


