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Měsíční plán:                                     Listopad II. A 

Informace 

* Konzultační třídní schůzky budou v naší třídě probíhat tak, že můžete přijít ke konzultaci během 
celého týdne od 27. 11. Prosím Vás předem o domluvu termínu. Případně můžete využít termínu 
celoškolního, a to je čtvrtek 30. 11. od 15:30 v naší třídě. Pohovoříme si o pokrocích druháčka. 
* Adventní trhy – v loňském roce byly nádherné. I letos se na ně připravíme výrobou vánočních 
výrobků. Vaše nápady a případná jakákoliv pomoc je vítána. Drobné zboží a dárečky vyrobené ve 
škole i doma, potom budeme prodávat v našem stánku. Určitě si i letos užijeme společné 
odpoledne. 

Akce, 
pomůcky 

15. 11. Vánoční fotografování pro přihlášené děti s panem fotografem Kosinou 

17. listopad – státní svátek 

30. 11.  Konzultační třídní schůzky 

8. 12. Adventní trhy v naší škole 

Pomůcky: Každé úterý čteme svoji knihu z domova. Prosím, dohlédněte na její donesení. Děkuji. 

Mnoho dětí stále zapomíná knihu přinést.  

Žádám Vás o pravidelné každodenní čtení dětské knihy s druháčkem a o dohlédnutí nad vložením 
knihy do aktovky v pondělí večer. Děkuji. 
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V týdnu od 20. do 22. listopadu budou zadány čtvrtletní písemné práce. 
 

 Věta, slovo, slabika, hláska 

 Dělení slov na koci řádku 

 Samohlásky – druhy, psaní ú/ů, ě, ou/au/eu 

 Nácvik psacích tvarů písmen. Opis, přepis vět. Diktát slov a vět. 

 Čtení s porozuměním a plnění úkolů po čtení textu 
 

 Počítáme do 30 

 Dvojnásobek a polovina 

 Cyklotrasy 
 

 Život člověka, rodina 
 

 Toys and transport 

Domácí 
úkoly 

Čtení – čtení je nádherná věc, jen ji stačí objevit, proto prosím s dětmi čtěte. Každodenní 
dvacetiminutové, večerní čtení je pro potěšení a pro příjemné společné setkání. Ukažte dětem, že i 
Vás čtení baví a uvidíte, že se chytnou také. Děkuji  

Adventní kalendář s každodenním losováním a předáváním dárečků 
Každý druháček přinese do naší třídy malý dárek (zakoupený v rozmezí cca 50,- Kč) zabalený do 
vánočního papíru či dárkové taštičky. My ho umístíme do našeho třídního adventního kalendáře a 
pak již budeme každý den náhodně losovat. Každý druháček tak během prosince obdrží malý 
adventní dárek náhodně vylosovaný.           

                                                                                  Přeji Vám příjemné dny 

   Šárka Bartošová 
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