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Měsíční plán: II. C                                   Listopad 2014 

Informace  17. 11. – státní svátek Den boje studentů za svobodu a demokracii 

Akce, 
pomůcky 

 3. 11. – V galerii jako doma (návštěva galerie v rámci vyučování, do školy s sebou učení 
na M a ČJ ) 

 3.11. – 8.11. Barevný týden – Akce školní družiny, ke které se připojíme i ve škole. (barvy 
jsou uvedeny níže)  

 Centra aktivit – Rodina   

 18. 11. – 21.11. Proběhne čtvrtletní písemná práce z M a ČJ 

 25. 11. Akce zdravý zoubek (se studentkami zdravotní školy), učení podle rozvrhu  
 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

 

 

 

     Prv 

 

Aj 

 

 

 

 

 Abeceda - opakujeme 

 Druhy vět – věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací-opakujeme 

 Dělení slov na konci řádku 

 Vlastní tvoření a psaní jednoduchých vět 

 Diktát delších vět po přípravě 

 Dbáme na úpravné písmo 

 Plynulé výrazné hlasité čtení, orientace v textu 
 
 

 Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10 

 Řešení jednoduchých slovních úloh – zápis, řešení, odpověď 

 Geometrie – geom. tvary-počet stran, úhlů 

 Úsečka 

 V rámci CA vyvození číselné řady do 100 
 
 

 Sklizeň na poli  

 Ptáci na podzim             

 Stromy v lese 
 

 Unit 2-Monsters- popis obličeje, sloveso „mít“. 

Domácí 
úkoly 

 Denně čtěte - prosím pod dozorem dospělého.  

Družina: v listopadu: 1. týden Slunovrat 3. - 8. 11. Barevný týden, každý bude mít na sobě 

tuto barvu: po – žlutá, út – červená, st – hnědá, čt – oranžová, pá - zelená 
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 2. týden: sv. Martin pečení rohlíčků ve školní kuchyňce 

 3.týden 

Hudební nástroje 

19.11. 14:00 ukázka "Házené" ve školní tělocvičně 

 4. týden 

27.11. 14:00  Celodružinovka v tělocvičně "Keltské taneční radovánky" 

 


