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Měsíční plán:                                     Listopad II. B 

Informace 

 17: 11. – Den boje za svobodu a demokracii 

 6. – 8. 11. – Lesněnky – soustředění pěveckého sboru 

18. – 27. 11. -Triády (učitel, rodič, žák) – V další příloze najdete časový harmonogram. Napište 
mi, o který termín máte zájem a já Vám potvrdím, zda je volný. 

Akce, 
pomůcky 

15. 11. – Oslava 30. výročí od Sametové revoluce (celoškolní akce) – Příjdeme všichni ve 
slavnostním oblečení. 

 

28. 11. – Adventní trhy (15:00 – 18:00) 

 

 

Centra aktivit – Ovoce 

Učivo:   
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11. 11. – Čtvrtletní diktát 
12. 11. – Čtvrtletní kontrolní práce (opis, přepis, druhy vět, čtení s porozuměním) 

 Abeceda – řazení slov podle abecedy 

 Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací a přací 

 Nácvik psacích tvarů písmen, opis, přepis, diktát  

 Dělení slov na konci řádku 

 Krátké a dlouhé samohlásky 

 Čtení – intonace, přízvuk, čtení předložkových vazeb, plynulost 

 Čtení s porozuměním a plnění úkolů po čtení textu 

 Referáty o přečtených knihách 
 

13. 11. – Čtvrtletní kontrolní práce (+, - do 20, výstaviště, děda Lesoň, pyramidy, slovní úloha) 

 Závislosti a vztahy – děda Lesoň a jeho zvířátka 

 Počítáme do 25 – získávání zkušenosti s náhodou 

 Budování představy čtvrtiny, poloviny, celku 

 Rytmus tvarů a barev 

 Orientace v ploše - parkety, výstaviště, zápis do tabulky 

 Hodiny 

 Pavučiny 

 Počítání do 100 po desítkách 
 

 Podzim v sadu, na zahradě a u řeky 

 Moje rodina 
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Aj 

 

Skupina p. uč. Farské 
téma - U3 House - místnosti, nábytek, There is/are…, dále průběžně opakování probrané 
látky, menší testík U2 (barvy, oblečení, vzory) a U3 (čísla, nábytek) 
 
Skupina p. uč. Sedlářové 
Budeme probírat 3. lekci. Učíme se slovní zásobu týkající se částí domu: garage, kitchen, living 
room, bedroom, dining room, garden, basement, loft, shed, bathroom, basement. Budeme 
používat jednoduché otázky: Is he in the kitchen? (Je v kuchyni?)Čekají nás další veselé příhody a 
písničky se Stevem. 

Domácí 
úkoly 

-Pravidelné hlasité domácí čtení dětí 

-Každý pátek si děti donesou knihu, kterou doma čtou. 

-Příprava zboží k prodeji na adventních trzích 

 

Předem děkuji za spolupráci a pomoc. 

Přeji Vám pohodový listopad. 

 

Lucie Kajínková 


