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Informace 

 

• 3. 2. – pololetní prázdniny  

• 20. – 24. 2. – jarní prázdniny 

                                      

Akce, 
pomůcky 

 

• 9. 2. – dílna čtení – přinést rozečtenou knihu  

• 16. 2. – „6. Tajů plná výprava do lesa“ – s sebou vhodné oblečení a obutí dle počasí, 
svačina a teplé pití, penál, čip a TERÉNNÍ ZÁPISNÍK POZOROVATELE 

• 16. 2. – školní kolo recitační soutěže ve školní knihovně od 13.00 hod – zúčastní se vybraní 
žáci 

 

Učivo:   

Čj 

 

 
 

M 
 
 

 
 
 
 

Prv 

 
 

        Aj 

                                                                                              
 

• Vyjmenovaná slova po M, procvičování vyjmenovaných slov po B, L 

• Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pády 

• Vlastní jména 

• Čtení s porozuměním, práce s textem 
 

• Modelujeme tvary z dřívek 

• Tvoříme histogram 

• Zkoumáme tabulky čísel 

• Krokujeme tři 

• Vybíráme ze zásobníku úloh 
 

 

• Lidské tělo – stavba těla, vnitřní orgány, smysly 

• Lidé a společnost 

• Zimní hry a sporty 
 

• Explore Together 2 – seznámení s novou učebnicí. K této učebnici nemáme pracovní 
sešit, proto budeme více pracovat s kopiemi, které budeme lepit do červeného školního 
sešitu. 

• Naučíme se měsíce v roce, zopakujeme si barvy, čísla a základní slovesa (být, mít, 
umět, mít rád.) V první lekci nás čekají volnočasové aktivity ve spojení se slovesem umět 
(kladná a záporná věta + otázka). 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

Prosím o kontrolu pomůcek – penál (2 pera, ořezané tužky číslo 2 a 3, pastelky, fix na tabulku, 
hadřík, lepidlo, nůžky, malé pravítko, guma, ořezávátko), věci na tělocvik. 

Důsledná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku. 

Pravidelné čtení, procvičování pamětného počítání (+/- do 20, násobilka) a vyjmenovaných slov. 
Možno využít: 

 www.skolakov.eu, www.rysava.websnadno.cz, www.onlinecviceni.cz, www.umimecesky.cz  

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.umimecesky.cz/

