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Měsíční plán 2.B říjen 2021 

 

Informace 

 

• 27. 10. + 29. 10. – podzimní prázdniny 

• 28. 10. – státní svátek 

 

Stále jsme povinni nosit roušky ve společných prostorách (jídelna, šatna, chodby), ve třídě jsme 
bez roušek. Ve třídě nám ale došla zásoba rezervních roušek, které jsme měli z loňského roku, už 
se děti musí spoléhat jen samy na sebe. Dejte jim tedy, prosím, do tašky náhradní roušky, nejlépe 
podepsané. Děkuji. 

Akce, 
pomůcky 

 

• Každou středu máme čtenářskou dílnu (knihu s sebou), na dílnu navazuje společné čtení 
knihy Já Baryk s dětmi ze 4.A 

• 22. 10. – beseda a dílna s paní spisovatelkou Lucií Seifertovou na téma staré pověsti české 

• Veškeré sešity, pracovní sešity i učebnice by už děti měly mít obalené. 
 

Učivo:   

 Čj 

 
 

M 
 
 
 

 

Prv 

 
 
 

        Aj 

• Sloh – pozdrav, vykání/tykání 

• Věta – začátek, konec; druhy vět 

• Opis a přepis vět; diktát slov a vět; úhlednost a bezchybnost písma 

• Čtení – intonace, přízvuk, čtení předložkových vazeb, plynulost 
 

• Počítáme do 30 

• Pozorujeme tvary a barvy 

• Parketujeme 

• Objevujeme cyklotrasy 

• Rozdělujeme na části 
 

• Bezpečně na silnici i na chodníku – pravidla, dopravní značky 

• Domov – můj domov, naše vlast 

• Podzim – příroda na podzim 

• Stromy (listnaté, jehličnaté), keře, lesní plody a houby 
 

• Opakování slovní zásoby – numbers, colours, patterns, school activities 

• Unit 3 – části domu, použití there is/there are… 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Prosím o důslednou kontrolu přípravy pomůcek a vypracování domácích úkolů. Úkoly 
zapisujeme do čtecí karty, prosím o její podepisování. Bez pomůcek se nám špatně pracuje… 
Děkujeme za pomoc. 

• Prosím o dohled nad pravidelným hlasitým čtením, pokud není zadáno, co číst, čtou si 
děti svoji knihu nebo časopis. Doporučuji i nadále procvičovat pamětné počítání do 20. 

Přeji Vám krásné podzimní dny. Helena Hanzalová 
 


