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Měsíční plán 2.B září 2020 

Informace 

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy.  
V případě, že potřebujete vyzvednout dítěti oběd, je možno jej vyzvednout v 11:30 hod. vchodem přes 
rampu u vedoucí jídelny 
Všechny změny týkající se současné situace najdete na webu školy - Aktuality 

 
Žádáme vás, abyste neposílali své děti do školy v případě sebemenších příznaků 
onemocnění.  
V případě nepřítomnosti třídní učitelky je zastupující tř. uč. Mgr. M. Fiebigerová 

1. 9. Proběhne výuka od 8 do 11 hodin, ŠD i jídelna v provozu 
28. 9. Státní svátek 

Úterky - povinný plavecký výcvik v rámci výuky Tv, každé úterý od 12.00 hodin, návrat 
po půl druhé do školy na oběd 

• veškeré informace k plaveckému výcviku budou včas upřesněny 

• pokud se některé z dětí nemůže plaveckého výcviku zúčastnit (ze zdravotních 
důvodů), rodič musí předložit písemné rozhodnutí lékaře 

 
 

Akce, 
pomůcky 

• V tašce 1 rouška v igelitovém pytlíku 

• od 8. 9. povinný plavecký výcvik – s sebou do batůžku zvlášť: plavky, ručník, hygienické 
potřeby, obuv do bazénu, koupací čepici (týká se především dívek – zkrátí se vysoušení 
vlasů) 

• Seznam pomůcek, případně organizační pokyny upřesníme během 1. týdne 

• Od 2. 9. probíhá výuka dle rozvrhu 

• Kroužky zahájí činnost od 7. 9. 

• Lekce juda zahájíme 14. 9.  

• Lesněnky se poprvé sejdou 11. 9. 

Učivo:   
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• Opakování probraného učiva 
• Dle prověřených dovedností navážeme na probrané učivo z 1. ročníku (Slabikář, 

písanka) 
 
 

• Opakování probraného učiva 
• Dle prověřených dovedností navážeme na probrané učivo z 1. ročníku (PS 3) 

 
 

• Škola – školní řád, naše povinnosti, třídní pravidla 
• Domov, naše vlast 

 
 
 

• Opakování probraného učiva (barvy, čísla, My name is…, school objects) 
• Seznámení s novou učebnicí Wow! Orange 
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Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

1) Denně dostanou děti písemný domácí úkol (kromě pátku) 
2) Denně je potřeba procvičovat čtení s porozuměním 
3) Denně je třeba kontrolovat pomůcky v penálu 


