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Měsíční plán 2.A              Červen 2022  

 

Informace 

 

• Od 1. června je vyzvedávání dětí ze školní družiny možné pouze 
pomocí čipů Bellhop nebo budou samostatně propouštěny dle časů 
uvedených v přihlášce. 
 

• 2. 6. – celoškolní jarmark na téma „Česká republika“ – zahájení 
v 9.00 hod, naše vystoupení začíná již v 9.15 hod. Moc děkujeme 
všem rodičům a prarodičům za pomoc při jeho přípravě a 
realizaci.             
 

• Všichni rodiče jsou zároveň srdečně zváni na následnou After party pro rodiče a přátele 
školy, která začíná v 17.30 hod na školním dvoře. 
 

• V týdnu od 6. 6. do 10. 6. se uskuteční poslední lekce zájmových kroužků 

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

• 30. 6. – předání vysvědčení za školní rok 2021/22 – předpokládaný konec v 9.00 hod, ŠD 
v provozu.                                

 

Akce, 
pomůcky 

• 2. 6. – celoškolní jarmark – 9.00 – 13.30 hod. Sraz je v 8.00 hod ve třídě.  

• 6. 6. – 9. 6. projektový týden „Putování do okolí Liberce“ – podrobné informace obdržíte v mailu 
i v tištěné podobě. 

PONDĚLÍ  6. 6. – návštěva letecké záchranné služby „Kryštof 18“ – 7.45 – 12.00 hod 

ÚTERÝ  7. 6. – Liberecká výšina + ZOO Liberec – 8.00 – 12.45 hod 

STŘEDA  8. 6. – Liberecká přehrada + bazén – 8.00 – 13.30 hod 

ČTVRTEK  9. 6. – DETOA Albrechtice s.r.o. – 7.45 – 15.30 hod 

• 16. 6. – dílna čtení 

• 27. 6. – vybírání učebnic 2. ročníku (Český jazyk, Čítanka), rozdávání učebnic pro 3. ročník                                

• 30. 6. – předání vysvědčení za školní rok 2021/22 
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  !!! V týdnu od 13. 6. do 17. 6. budou dětem zadány závěrečné písemné práce!!!                                              
 

• Párové souhlásky na konci slov 

• Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva 2. ročníku 

• Opis, přepis, diktát 

• Čtení s porozuměním, orientace v textu 
 

• Poznáváme znaménko děleno 

• Rýsujeme a hledáme tvary, plánujeme s kalendářem 

• Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva 2. ročníku 
 

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

• Léto – příroda v létě, chystáme se na prázdniny 
 

• Unit 9 – dokončení + test 

• Souhrnné opakování a procvičování probraného učiva 2. ročníku 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

Trénování násobků a násobení. 

Důsledná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku. 

Pravidelné hlasité čtení a procvičování pamětného počítání. 

Nachystat učebnice na vrácení – vygumovat, zalepit, Dle míry poškození, ev. ztráty bude případně 
vyčíslena finanční náhrada. 


