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Měsíční plán:   II. B                                  Březen 2020 

Informace  9. – 13. 3. Jarní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

Akce: 

 Ponožkový den (akce školního parlamentu) – Světový den Downova syndromu (Dětem 
ještě upřesním.) 

 25. 3. Čtvrtletní diktát 

 27. 3. Rodičovské suplování (8:00 – 13:00) – Prosím rodiče, kteří mají čas, chuť a možnost 
představit dětem svou profesi / svou zálibu, aby mě kontaktovali. ( Váš výstup může 
trvat v daném časovém rozmezí libovolně dlouho a já Vám pomohu se vším, co bude 
potřeba.)  

 

Centra aktivit  - Včely 
 

Pomůcky: dlouhé pravítko – 30cm, vybavený penál, nůžky, lepidlo 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

M 

 

 

Prv 

       Aj 

 

 

 Abeceda - rozdělení hlásek – samohlásky, souhlásky – tvrdé, měkké, obojetné 

 Nácvik psacích tvarů písmen, opis, přepis, diktát, psaní příběhu na dané téma 

 Procvičování psaní „y, ý“ po tvrdých, „i, í“ po měkkých souhláskách 

 Podstatná jména 

 Přídavná jména 

 Hlasité a plynulé čtení – práce s textem 

 Referáty o přečtených knihách 
 

 Závislosti a vztahy – děda Lesoň a jeho zvířátka, stavba a její plán 

 Orientace v ploše - parkety, výstaviště, zápis do tabulky, dětský park 

 Pamětné sčítání a odčítání, pavučiny, hadi, pyramidy 

 Počítání do 100, porovnávání čísel do 100 
 

 Suroviny a výrobky 

 Třídění odpadu 
 

 Dokončíme U5 Body + 5 senses. Děti se naučí I can/ I can´t 
(Mohu/nemohu..). Poté začneme U6 - jídlo + dny v týdnu. 

  

Domácí 
úkoly 

Pravidelné hlasité domácí čtení dětí  

Každý pátek si děti donesou knihu, kterou mají právě rozečtenou. 

Děkuji za spolupráci. 

 

Přeji Vám pěkné prožití jarních prázdnin s dětmi. 

Lucie Kajínková 
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