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Měsíční plán: 2. A,B                                          BŘEZEN   2014 

Informace  

Změna telefonního čísla do školy: 733 746 188, 734 354 152  

                                        do školní jídelny: 733 712 215 

7.3.2014 – Okresní kolo v recitaci       

20.3..2014 – od 16.hod. třídní schůzky společné 

21.3..2014 – PKO – divadelní představení Jak se zachraňuje Země – pouze 2.A – platíme 
z třídního fondu – od 9 hod. 

 Prosíme rodiče, aby si nezapomněli přečíst zprávu na konci měsíčního plánu. 

 

Akce, 
pomůcky 

 

Děti musí mít ve škole dlouhé pravítko a trojúhelník. 
Nezapomeňte na lepidlo, ořezané tužky i pastelky. Některé děti nemají zabalené učebnice 
a sešity. 
 

 

Učivo: 

ČJ 

           

 

 

M 

 

 

 

 

              

   PRV  

            

       Aj 

- Párové souhlásky – b,d, p, t, v, f 
- Slabiky bě, pě, mě, vě 
- Diktáty delších vět 
- Obrázkové čtení 
- Čtení s porozuměním 
- Práce s Čítankou – plynulé čtení, tiché čtení 
 

 
- Sčítání a odčítání v oboru 0-100 

Písemné sčítání a odčítání – pod sebou 

- Číselná řada 0-100 
Jednoduché slovní úlohy, tvoření zápisu úlohy a odpovědí 

- Geometrie – délka úsečky, jednotky délky – mm, cm, m 
- Pojmy – součet – sčítanec, sčítanec, rozdíl – menšenec, menšitel 

 
 
 

- Naše tělo 
- Zdravý životní styl 

 

- Unit 5 – I can do that! 
Sloveso umět – umím, neumím, umíš? 

Opakování ostatních sloves a slovní zásoby 

 
 

    
-  

Domácí 
úkoly 

 

- Děti dostávají pravidelně úkoly – psací i ústní – každý den mimo pátku. 

- Jestliže dítě nestihne DÚ napsat, rodiče napíší zprávu a do druhého dne bude úkol 
doplněn 

- Děti by měly každý den pravidelně hlasitě číst s dohledem dospělého, kterému pak 
převypráví, o čem četly.. 
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Rodičovské suplování 

Ve snaze oživit pravidelnou výuku něčím novým, co by pro naše žáky bylo netradiční a poučné 
zároveň, napadla nás myšlenka, zapojit do běžné výuky rodiče. 

Vycházíme z toho, že mezi našimi rodiči najdeme spoustu zajímavých osobností, různých profesí, 
zájmů a zkušeností. Proč tedy nevyužít takového potenciálu při rozšiřování obzoru poznání našich 
žáků? Řada vás rodičů jste ve svém oboru jedinečnými mistry, můžete dětem připravit zajímavou, 
obohacující vyučovací hodinu. Zároveň si vyzkoušíte, jaké to je stát „za katedrou“ v naší škole.  

Aby celá akce měla svou symboliku, zvolili jsme datum na Den učitelů, tedy pátek 28. března. Tento 
den za nás učitele „zasuplujete“ vy, rodiče. Hledáme ty z vás, kteří máte chuť a odvahu se s námi do 
neobvyklého školního dne pustit. Jaká jsou naše očekávání? 

     Obohatit aktuální téma profesní přípravy žáků, nakouknout do zákulisí některých povolání 

     Nabídnout dětem nevšední zážitek  

     Dát rodičům možnost poznat děti ve třídě a žákům poznat některé rodiče 

     Zpestřit žákům výuku o netradiční témata a netradiční vyučovací metody 

     Dát učitelům malý dárek k jejich svátku 

Každý ze zájemců by si zaučil dvě hodiny ve dvou vybraných třídách. Přípravu je tedy třeba 
přizpůsobit i věkové skupině dětí. Pomůcky, techniku a vůbec vše, co ve škole máme, je k dispozici. 
Pokud vás osloví někdo z učitelů, buďte prosím vstřícní. Protože však neznáme všechny vaše 
možnosti, budeme potěšeni, když se s nabídkou ozvete sami. 

  

  

 


