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Měsíční plán II. B                                                 Květen 

Informace 

2. 5.  benefiční akce s názvem Lesní světlušky 

https://www.zslesni.cz/aktuality/lesni-svetlusky-nase-svetlo-zari-v-

srdcich.html - informace na webu 

6., 7. 5. ředitelské volno 

8. 5. Den vítězství  

12. 5. Svátek matek  

Akce, 
pomůcky 

2. 5. Praha, plavba po Vltavě, Muzeum Karlova Mostu (informace máte) 

20. 5. – 23. 5. pobyt (cenu a program pobytu připravím příští týden)  

https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/2465-ubytovani-na-statku-ktova.html 

Na statek pojedeme vlakem, vyřešíme odvoz zavazadel.  

30. 5. jarmark – naše téma vystoupení Večerníček 

31. 5. Bezpečné dětství – pobyt u vody http://www.bezpecnedetstvi.cz/ 8:30-9:30 

 

15. 5. Kniha, kterou nyní čtu. Děti si vyberou malý úryvek, který plynně přečtou 
ostatním, zaznamenáme do deníku.   

Báseň zpaměti čítanka str. 128 – termín 13. 5.  
 

O velké přestávce nadále chodíme na školní dvůr. 

Pomůcky: pravítko-30 cm, destička s funkčním fixem, lepidlo, nůžky – POŘÁD PLATÍ, 

trénování násobilky.   

 

Učivo:   
 

                  
 
 
 
 
              Čj 

 
 
 

Týdenní učivo je uvedeno v edookitu, stejně tak hodnocení dětí  
 

 Centra aktivit: Kalendář 
 

 
             Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek  

 Slabiky dě tě ně bě pě vě mě 
      Párové souhlásky 

 Příprava na vystoupení 
 

https://www.zslesni.cz/aktuality/lesni-svetlusky-nase-svetlo-zari-v-srdcich.html
https://www.zslesni.cz/aktuality/lesni-svetlusky-nase-svetlo-zari-v-srdcich.html
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/2465-ubytovani-na-statku-ktova.html
http://www.bezpecnedetstvi.cz/
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 Násobilka 2, 3, 4, 5, 6 – trénujeme zpaměti 

 Násobilkové čtverce s tabulkou násobení 

 Pamětné sčítání a odčítání – do 90 

 Prostředí výstaviště, parkety, tabulka vzdáleností 
 

Ptáci 
Ryby 
Rozkvetly stromy 
Kalendář 
 
 
Zopakujeme povolání a dokončíme Unit 8. Procvičíme frázi: He is a doctor - tj. 
povolání a neurčitý člen. Dále frázi "I want to be a pilot/ a firefighrter " a 
porozumění otázce: What do you want to be? Začneme Unit 9,  Zopakujeme 
počasí, které děti znají už z 1. třídy. Probereme základní slovní zásobu týkající 
se oblečení. Milí rodiče, sledujte, prosím, i nadále s dětmi video Steva. 

 
 

Domácí úkoly 

Měsíční úkol: 15. 5. donést knihu, zapisovat si domácí úkoly, báseň zpaměti.             

                         Mít penál, knihy, sešity v pořádku.  

Přejeme všem krásné májové dny.   V. Poláčková a J. Hruboňová.   


