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Měsíční plán 2.A              Květen 2022  

 

Informace 

 

• 4. 5. TRIÁDY - 15 minutová konzultace rodiče, žáka a učitele.  
Nabídku termínů, ze kterých si můžete vybírat a následně jeden 
z nich rezervovat, naleznete na webových stránkách naší třídy.   

• Do 20. 5. zaplatit na třídní účet částku 500,- Kč na vstupné a jízdné 
na plánované akce do konce školního roku  

• 2. 6. – celoškolní jarmark na téma „Česká republika“    

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

 

Akce, 
pomůcky 

 
„Květen – měsíc násobilky“ – denně se zaměříme na procvičování násobení a řad násobků 
 

• V průběhu měsíce příprava na školní jarmark – nácvik vystoupení, příprava kostýmu                                                   

• 5. 5. a 19. 4. – dílna čtení 

• Projektový den „Liberec“ – termín a program bude upřesněn dle počasí. 
 

Učivo:   
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        Aj 

 
 

• Opakování a procvičování psaní I/Í – Y/Ý po měkkých a tvrdých souhláskách a psaní Ú/Ů 

• Skupiny BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

• Párové souhlásky na konci slov 

• Opis, přepis, diktát 

• Čtení s porozuměním, orientace v textu 
 

• Rýsujeme a hledáme tvary 

• Násobíme 9, 10 + procvičujeme násobení a další násobky 

• Pracujeme s geodeskou 

• Hledáme různá řešení 
 

• Jaro – rozkvetlé stromy, život včel, hospodářská zvířata 

• Jaro – ptáci, savci, ryby 
 

• Opakování slovní zásoby – numbers, colours, patterns, school activities, rooms, transport, 
my body, days of the week, forest animals, jobs; 

• Unit 8 – dokončení + test 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

Trénování násobků a násobení. 

Důsledná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku. 

Pravidelné hlasité čtení a procvičování pamětného počítání. 


