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Měsíční plán 2.B              Červen 2022  

 

Informace • Vážení rodiče, jste srdečně zváni na náš ŠKOLNÍ JARMARK i následnou AFTER PARTY. 

Akce, 
pomůcky 

• 31. 5. Generální zkouška na jarmark v kostýmech!!! Ty už si děti nechají ve třídě. 

• 1. 6. Beseda s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou v rámci Festivalu dětského 
čtenářství v Krajské vědecké knihovně.  
S sebou batoh a v něm: čip, svačinu, pití, penál, Aj,  knihy na podepsání, případně peníze  
Sraz ve třídě, odchod po angličtině, návrat kolem 12. hodiny na oběd. 

• 2. 6.  od 9:00 hodin Celoškolní jarmark na téma „Česká republika“ + After party od 17:30 

• 6. 6. „Zachraňujeme s Kryštofem“ – exkurze na základně Liberecké záchranné služby –  
S sebou batoh a v něm: 2x lístek na MHD, svačinu, pití, čip, penál, vhodné oblečení 
Návrat do školy až ve 12:45!!! 

• 8. 6. Čtenářská dílna 

• 9. 6. „Poznáváme knihovnu“ – program v Krajské vědecké knihovně  
S sebou batoh a v něm: čip, svačinu, pití, penál 
Sraz už v 7:45 před vchodem do naší budovy, odchod od školy v 7:50. Vrátíme se během 
dopoledne do třídy. 

• V týdnu od 13. 6. píšeme závěrečné písemné práce z Čj a M. 

• 20. – 24. 6. Putování po Liberci viz. níže 

• Do 24. 6. prosím zaplatit na třídní účet částku 1.000,- Kč na nákup pracovních sešitů, 
sešitů a dalšího výtvarného materiálu do 3. třídy.                                  

• 27. 6. Vybírání učebnic – Prosím, pomozte dětem dát do pořádku učebnici Čj a Čítanku. 

• 28. 6. od 17:00 Slavnostní zakončení večerníčkovské 2.B pro druháčky a rodiče + 
nocování druháčků ve škole – vše ještě upřesním 

• 30. 6. Slavnostní rozdání vysvědčení během 1. vyučovací hodiny a hurá na prázdniny! 😊 
 

„Červen – putování po Liberci“ – v týdnu od 20. do 24. 6. budeme poznávat Liberec 
 

- vše ještě upřesním, návraty vždy na oběd, vstupy zaplatím z třídního fondu 

• 20. 6. „Máme rádi Modromíra, aneb kde to všechno začalo“ – výprava na Libereckou 
výšinu. 

• 21. 6. „Máme rádi večerníčky“ – výprava za pohádkami z večerníčků na jedno tajné místo. 
Pak rovnou půjdeme do bazénu. Plavci si vezmou plavání, neplavci kraťasy. 

• 22. 6. „Máme rádi zvířata“ - výprava do ZOO 

• 23. 6. „Vystoupáme za Rolandem“ – pokračování našeho putování centrem Liberce; další 
zajímavá místa + návštěva radnice s výšlapem na věž. 

• 24. 6. „Kde se vzalo muzeum“ – výukový program v Severočeském muzeu 

Učivo:   

  Čj 

 
M 

 
 

Prv 

 
 

        Aj 

• Ranní chvilky s knihou Policejní křeček 

• Párové souhlásky na konci slov 

• Opakování všeho naučeného, závěrečná písemná práce 

• Čtení s porozuměním, orientace v textu 
 

• Poznáváme znaménko děleno  
• Rýsujeme a hledáme tvary, plánujeme s kalendářem 

• Opakování všeho naučeného, závěrečná písemná práce 
 

• Jaro – život včel, hospodářská zvířata 

• Léto – příroda v létě, letní aktivity, bezpečnost 

• Rok – roční období, měsíce dle ročních období, dny v týdnu, práce s kalendářem 
 

• Opakování slovní zásoby – numbers, colours, patterns, school activities, rooms, transport, 
my body, days of the week, forest animals, jobs; 

• Unit 9 + test 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• I v červnu zůstávají psací a čtecí úkoly spolu s reportérskými deníčky. 

• Děkuju za hezkých 9 měsíců s Vašimi dětmi, doufám, že si naplno užijeme i ten poslední 
desátý. Čeká nás spousta zajímavých akcí.          

Přeji Vám krásně slunečný červen. Helena Hanzalová 


