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Měsíční plán II. B                                                Březen   

Informace 

Ať si děti o jarních prázdninách odpočinou, nic nezapomenou, prožijí 

prázdniny aktivně a hlavně ve zdraví. Sejdeme se ve škole 11. 3.  

Tělesná výchova je v pondělí 1. hodinu a ve čtvrtek 2. hodinu.  

  4.3. - 10. 3. jarní prázdniny              

Akce, 
pomůcky 

11. 3. Kniha, kterou nyní čtu. Děti si vyberou malý úryvek-asi 5 vět, který plynně 
přečtou ostatním, zaznamenáme do deníku.   

29. 3. Burza knih: 10:00-12:00 hodin ve třídách a chodbách 1. stupně.  
  Děti budou nakupovat a prodávat.  Následující pravidla: 

1. Prodávající žák si připraví maximálně 10 knih, tituly a ceny uvede na seznamu. 

2. Seznam knih k prodeji bude opatřen souhlasem rodičů. 

3. Ceny mírné: 10,-, 20,-, 30,- 40,- 50,- Kč – to je maximum. 

4. Neprodané knihy si děti odnesou zpět domů.  

 Děti si utvoří skupinky, prostřídají se, aby všechny mohly nakupovat. Cílem je podpora čtení, ne 

vypočítavosti. Vás rodiče prosím, abyste dětem s výběrem titulů pomohli. Děkuji.  

O velké přestávce nadále chodíme na školní dvůr.  

Ke splnění třídního úkolu nám chybí už opravdu jenom kousek - půjdeme do kina 

(ještě nevím, kdy a kam).   

Pomůcky: pravítko-30 cm, destička s funkčním fixem – POŘÁD PLATÍ, trénování 
násobilky.   

 

Učivo:   
 

                  
 
 
 
 
              Čj 

 
 
 
 
 

             M 

Týdenní učivo je uvedeno v edookitu, stejně tak hodnocení dětí  
 
Centra aktivit  – Jarní centra  (procvičíme tvrdé a měkké souhlásky, násobilku, 
zahrajeme kuličky, ušijeme sáček na kuličky – i stroji, jarní měsíce, květiny-
cibuloviny) 

 
 

 Měkké souhlásky (doplňování, diktáty) 
 Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek  
 Články o jaru   
 Poslech pohádek K. J. Erbena 

 
 Násobilka 2, 3, 4, 5 
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           Prv 
 
 
 
 
 

Aj 
 

 Pamětné sčítání a odčítání – do 70 
 
 Přišlo jaro, přísloví 
 Jaro v lese 
 Jaro u vody 
 Jarní květiny, pokojové rostliny – řízkování   

 
 V 7. lekci se děti seznámí se slovní zásobou zvířat, která žijí v lese či v parku v 

našich zeměpisných šířkách. Použijeme ukazovací zájmena this  /toto/, pro 
blízké předměty a that - /tamto/ pro vzdálenější. Milí rodiče, prosím, sledujte s 
dětmi video Steva - má vždy dvě části ke každé lekci a dvě písničky. Iva S.  

 

Domácí úkoly 

Měsíční úkol: 11. 3. donést knihu.             

                         29. 3. připravit se na burzu knih.  

                         Mít penál, knihy, sešity v pořádku.  

Děkuji všem za spolupráci a přeji krásné jaro. V. Poláčková a J. Hruboňová.   


