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Měsíční plán: II. B                                   září 

Informace 

 
1. 9. – zahájení školního roku  - 3 vyučovací hodiny (rozvrh, šatní skříňky, rozdání 
učebnic – taška nutná!!!!) 
14. 9. – zahájení kroužků a volnočasových aktivit (Lesněnky I budou mít zkoušky opět 
v pátek 6. vyučovací hodinu) 
17. 9. – třídní schůzky 16.00 hodin 
28. 9. – státní svátek   
Od letošního roku si děti musí hradit všechny pracovní sešity (Matematika, Prvouka, 
Anglický jazyk – ceny budou upřesněny na třídních schůzkách v září). Vybrané peníze 
na pomůcky slouží k nákupu sešitů, čtvrtek, barevných papírů a materiálů na 
výtvarnou a pracovní výchovu. 
 

Akce, 
pomůcky 

   9. 9. – Divizna – Rok v přírodě (podzim) – cena 30,- Kč 
16. 9. – Projektový den – cvičení v přírodě (sportovní oblečení, batůžek)  
24 .9. – Cvičíme s A-stylem (solná jeskyně, bruslení, tanec)  - 110,- Kč 
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Vzpomínky na prázdniny 
Opakování z I. ročníku – hláska, písmeno, slabika, slovo ,věta 
Opis a přepis písmen, slov a vět 
Věta – pravidla psaní 
Sloh – pozdrav 
 
 
Opakování z 1. ročníku 
Početní operace (sčítání, odčítání) v oboru 0 – 20 
Slovní úlohy 
Základní geometrické tvary 
 
Školní řád – desatero školáka 
Bezpečná cesta do školy 
Rok v přírodě 
 
Opakování slovní zásoby z I. ročníku 
Seznámení s novou učebnicí a pracovním sešitem 

Domácí 
úkoly 

Do 4. 9. přinést cvičební úbor – do tělocvičny i ven 

Do 11. 9. obalit všechny učebnice a sešity. 

Opakování pamětného sčítání a odčítání s přechodem přes 10. 

Denní hlasité čtení.  
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