
  Týdenní plán 2.A 
      7.9. – 11.9. 
 
Téma týdne: Hola, hola škola volá… 
Český jazyk 

 
Cíle: - napíši psacím písmem „T, F, Z, Ž“ 

- přečtu si básničku Prázdniny u babičky v čítance 
- přiřadím k básničce povolání spisovatel, ilustrátor 
- odpovím na otázky k textu 
 

Učivo:  • Učebnice st. 7 cv. 3 
• Čítanka st. 7 
• Písanka st. 1-4 

 
 
Anglický jazyk 

 
Cíle: - přivítám se a rozloučím se slovy Hello, Good Morning, Goodbye 

 
Učivo:  • Pozdravy při setkání a při loučení 

 
Matematika 

 
Cíle: - Porovnávám čísla >, <, = do 20 

- zapíši bezchybně diktovaná čísla do 20 
- pamětně sčítám a odčítám do 10 

Učivo:  • Pracovní sešit st. 5-6 

 
Náš svět 

 
Cíle: - společně s třídou tvořím třídní pravidla 

- dbám na hygienu před jídlem a po použití WC 
Učivo:  • Pravidla třídy 

• Hygienické návyky 
 



Informace pro rodiče:  
Bližší informace k zahájení školního roku najdete na stránkách školy https://www.zsdeblin.cz/.  
 
V pondělí 7.9. se sejdeme v naší třídě v 8.25. Poté se přesuneme na školní dvůr (případně do 
tělocvičně), kde proběhne slavnostní zahájení v 9.00. Po skončení slavnostního zahájení 
odchází děti domů, předpokládaný konec v 10.00 hodin.  
Děti si domů přinesou složku s formuláři, které prosím vyplňte a opět pošlete zpět do 
školy.  
 
V úterý 8.9. si děti donesou přezůvky, aktovku s vybaveným pouzdrem, sešity, šňůrku na klíče 
a svačinu. V tento den budeme hrát adaptační hry, řekneme si, co nás ve školním roce čeká, 
podepíšeme si učebnice a pracovní sešity, které mají děti připravené ve třídě. Pracovní sešity a 
učebnice si děti budou nechávat přes týden ve škole. Pracovní sešity si děti odnesou vždy 
v pátek domů.  
Budou předávány klíče od skříňky. Čísla skříněk, která budou dětem přidělena zašlu během 
pondělí. 
Od úterý bude v provozu školní družina i školní jídelna. V případě, že potřebujete řešit 
obědový čip (zakoupení, aktivace, ztrátu…) vše nově vyřizuje vedoucí jídelny Ing. Jana 
Sojková.  
 
Ve středu 9.9. budou děti potřebovat pouzdro, svačinu a vhodné oblečení pro venkovní 
aktivity. V případně nepříznivého počasí budou probíhat aktivity ve škole. 
 
Od čtvrtka 10.9. se učíme podle rozvrhu.  
 
Děti mají k výuce připraveny ve škole:  
- pracovní sešit český jazyk – 1. a 2. díl 
- učebnici českého jazyka 
- čítanku 
- pracovní sešit matematika – 1. a 2. díl   
- sešit na televizní vysílání mohou děti používat z minulého školního roku 
 
Sešity do jednotlivých předmětů (viz pomůcky do 2. třídy na webu školy). 
Písanka 3 (přechází z prvního ročníku, děti jí mají doma). 
 
V pátek s sebou cvičební úbor. 
 
 
Přeji Vám příjemný začátek školního roku. 
        

Eva Bartesová 
 
 
 
 
 
 


