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Měsíční plán II. B                                          Únor  

Informace 

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

  4.3.- 10.3. jarní prázdniny        

  Do třídy se vrací Terezka. 

  Z důvodu přestěhování odchází Verunka.        

Akce, 
pomůcky 

6. 2. středa – školní kolo recitační soutěže (za naši třídu Eva Chudobová, Alžběta 
Gaňová, Hynek  

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

11. 2. - 15. 2. týden ve třídě: „Mám všechno v pořádku“ – dětem vysvětlím, každý 
může být každý den úspěšný. 

15. 2. Společná hodina matematika se žáky 6. třídy – řešení úloh prof. Hejného   

O velké přestávce budeme chodit vyvětrat na školní dvůr-děti znají, při mrazech 
nechodíme).  

Pokud se nám podaří splnit třídní úkol, půjdeme do kina.  

Pomůcky: pravítko-30 cm, destička s funkčním fixem  
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Týdenní učivo je uvedeno v edookitu, stejně tak hodnocení dětí  
 
Centra aktivit  – Lidské tělo (procvičíme tvrdé souhlásky, násobilku, správnou 
výživu, části těla – i v aj, vyrobíme přání, práce v keramické dílně) 

 
 

 Tvrdé souhlásky  (doplňování, diktáty) 
 Stále nacvičujeme hlasité čtení  
 Poslech pohádek K. J. Erbena 
 Dokončíme písanku, začneme 2. díl  

 
 
2. díl pracovního sešitu 

 Oblékáme krychli – síť krychle 
 Násobilka 2, 3 
 Pamětné sčítání a odčítání.  
 

 
 

 Lidské tělo (části, nemoc, úraz, správná výživa) 
 Zima (zimní sporty) 
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 V 5. lekci procvičíme nejen části lidského  ale i zvířecího těla a 
představíme si sloveso CAN - moci, umět. Steve nás zavede za zvířaty 
do Afriky. 

Domácí úkoly 
Měsíční úkol: 11. 2. donést knihu, dát si učení (penál, pastelky, obalené knihy, sešity do 
pořádku, notýsek na úkoly apod.). Děkuji všem za spolupráci a přeji klidný zasněžený únor. V. P.  


