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Měsíční plán 2.B září 2021 

 

Informace 

• 1. 9. – zahájení školního roku 2021/22  

• Od 2. 9. – počet vyučovacích hodin dle rozvrhu 

• 6. 9. – druhé testování + zahájení činnosti kroužků a volnočasových aktivit 

• 8. 9. – fotografování tříd 

• 7. 9. – zahájení plaveckého výcviku 

• 14. 9. – společné třídní schůzky SRPDŠ – od 16.00 hod ve třídě 2.B  

• 27. 9. – ředitelské volno 

• 28. 9. – státní svátek 

• Školní družina funguje od 1. 9. v době od 6.30 – 16.30 hod. 

Roušky musí děti nosit ve společných prostorách (jídelna, šatna, chodby), ve třídě mohou být bez 
roušek. Na třídní schůzky si, prosím, vezměte respirátor. Děkujeme. 

Akce, 
pomůcky 

• 2. 9. – zahájení večerníčkovské 2.B (s sebou penál a „vstupenku“ – věc z večerníčků) 

• 3. 9. – cvičení v přírodě  8.10 – 11.50 hodin. Sraz ve třídě, kam si děti odloží výtvarné potřeby 
a další pomůcky, do skříňky si dají věci na tělocvik a převlečení do družiny. V 8:30 
odcházíme prozkoumat „záhadu modrého světla“ na Liberecké výšině. S sebou: pohodlné 
turistické oblečení a obutí dle počasí, batůžek se svačinou, pitím, pláštěnkou, rouškou a čipem. 
Není potřeba školní aktovka ani penál. 

• Pokud mají děti doma starý reportérský deníček, ať mi ho, prosím, donesou do školy. 

•  6. 9. – první hodina tělesné výchovy, děti budou potřebovat cvičební úbor. 

• Do konce září, prosím, průběžně obalujte učebnice a sešity. 

• Ve čtvrtek stejně jako loni bude probíhat čtenářská dílna – s sebou knihu, kterou děti čtou 
samy. 

Učivo:   

 Čj 

 
 
 

M 
 
 
 
 

Prv 

 
 
 

        Aj 

• Vzpomínky na prázdniny  

• Opakování učiva I. ročníku – hláska, písmeno, slabika, slovo, věta 

• Opis a přepis písmen, slov  

• Věta – pravidla psaní  

• Sloh – pozdrav 
 

• Opakování učiva I. ročníku – známá matematická prostředí 

• Počítáme do 20 – pamětné sčítání a odčítání 

• Počítáme do 25 

• Nové matematické prostředí – zvířátka dědy Lesoně 

• Pozorujeme tvary a barvy 
 

• Škola – jsem školák, školní rok, cesta do školy 

• Domov – můj domov, naše vlast 

• Podzim – příroda na podzim 
 

• Seznámení s navazující učebnicí WOW English Orange 

• Opakování učiva I. ročníku 

• Úvodní lekce - základní slovesa pro práci ve třídě (write, speak, count, listen) a jejich 
průběhová forma. 

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

Od 6. 9. zavedeme opět čtecí kartu na zaznamenávání čtecího a psacího úkolu stejně jako v první 
třídě. Čtecím úkolem bude čím dál tím častěji čtení vlastní knihy. Během volných dnů si opět děti 
zaznamenají nějakou událost do svého reportérského deníčku, pak nám o všem budou vyprávět.  

Přeji Vám klidný začátek nového školního roku. Helena Hanzalová 


