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Měsíční plán: II. A                                     červen 2015 

Informace 

 2.6. Fotografování tříd  

 4.6. Školní jarmark 

 8. 6. – 12. 6. Sportovní pobyt Krkonoše, Chata Smetánka 

 15. 6. – 17. 6. – kontrolní práce z matematiky, českého jazyka a prvouky 

 30.6. Poslední školní den – rozdání vysvědčení (budeme končit v 8,55 hod.) 

 1.7. – 31.8. Letní prázdniny 

 1.9. Začátek školního roku 2015 /2016 (ve stejné učebně), děti budou mít vyšší lavice 

Akce, 
pomůcky 

     4.6. školní jarmark – prosím napište, kdo můžete a chcete být v našem stánku, dejte vědět, co 

budete mít na prodej, přesný čas srazu s dětmi upřesním po dohodě s p. vychovatelkou, konec 

jarmarku bude ve 14:00. V podvečer zveme vás rodiče na závěr školního roku na pohodové 

setkání s učiteli a zaměstnanci školy. Atmosféru nám zpříjemní vystoupení kapely „Každej pes, 

jiná ves“, skokanské show trampolinistů Mirka Patrmana i další překvapení. Program začne v 

17:00 v areálu školy.  

8. - 12. 6.  Sportovní pobyt – v příloze posílám informace, (prohlášení o zdravotním stavu a 

bezinfekčnost dostanou děti ve škole a odevzdají až 8. 6. 2015 ráno před odjezdem), doplatek    1 

200 Kč je potřeba uhradit do 5. 6. 2015 

Do 30.6. 2015 vybírám částku 800 Kč na pomůcky do 3. třídy. (sešity, pracovní sešity, čtvrtky, 

barvy, …) – seznam věcí do 3. třídy, dostanou děti s vysvědčením  

Učivo:   
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 Opakování měkkých a tvrdých souhlásek. 

 Opakování psaní ú ů u 

 Doplňovací cvičení, opisování, diktáty.  

 Párové souhlásky na konci slov 

 Hlasité a plynulé čtení - práce s textem (vypravování) 

 Věta a souvětí 
 

 

 Opakujeme - sčítání a odčítání v oboru čísel do 100 s přechodem přes 10.  

 Opakujeme - sčítání a odčítání v oboru do 100 – pod sebou. 

 Zápis slovní úlohy a příkladů do sešitu. (o _více, o_méně, _krát více, _krát méně) 

 Opakování - násobení a dělení v oboru násobilek 1 – 5. 

 Nestandartní aplikační úkoly na rozvoj myšlení 

 Násobení a dělení 6 a 7.  
 

 
 
 

 Jizerské hory a jejich rozhledny 

 Rostliny a živočichové v létě, léto 
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Aj 

 

 Unit 8 – What is he/she wearing? 

Domácí 
úkoly 
 
 
 
 

 

Stále trénujeme hlasité čtení a řady násobků, které jsme již probrali. 

Příprava kostýmů a věcí k prodeji na jarmark.   

Kluci: barevný dres, žlutá čepice, tenisky 

Děvčata: bílé tričko, sukně, růžové nebo zelené mašle – dojdu koupit, cvičky nebo tenisky, bílé 
ponožky – děkuji  

                                                               

Děkujeme vám všem za spolupráci, vstřícný přístup a podporu v celém školním roce. Přejeme 
všem opravdové letní dny a dětem, aby si pořádně užily prázdniny.   Vlaďka Poláčková  a Lenka 
Pěnkavová                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           

                                                                                                       

   


