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Měsíční plán 2.B Březen 2023 

 

Informace 

 
2. 3. Naivní divadlo – Čarovná rybí kostička – 9: 00 (70,- Kč pošlete prosím na účet třídy) 
13. 3. – 17. 3. - Zimní škola v přírodě (podrobné informace v emailu) 
 

Akce, 
pomůcky 

• Stále potřebujeme připravený penál: 2 pera tmavě modré barvy, 2 tužky č. 2,  tužka č. 3, 
pastelky, 2 fixy na tabulku + hadřík, ořezávátko, guma, nůžky, tyčinkové lepidlo, pravítko 
30 cm a  
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• Podstatná jména – názvy osob, zvířat a věcí 

• Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic 

• Předložky, slovesa 

• Tvrdé a měkké souhlásky (pravopis)  

• Dělení hlásek – tvrdé, měkké, obojetné 

• Čtení s porozuměním 
 

• Násobíme (zatím můžeme používat tabulku 
násobků) 

• Násobilkové čtverce 

• Početní operace do 100  

• Rýsujeme čáry 
 

• Lidé a společnost – suroviny a výrobky, výroba potravin, třídíme odpad, chráníme přírodu 

• Jaro 

 
 

• Dokončíme 6. lekci, kde si povídáme o jídle a o tom, co máme a nemáme rádi. 
(sloveso like).  

• Nadále budeme procvičovat dny v týdnu a to i jejich psanou formu. Písničku, která 
nám pomůže, máme v odkazu v edookitu.  

• Stále procvičujeme základní slovesa mít a být. Napíšeme si opakovací test - cca 
konec druhého týdne v březnu.  

• V sedmé lekci se seznámíme se zvířaty, která žijí v lese. Budeme se také učit 
ukazovací zájmena (this, that, these, those). 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Pravidelné čtení vlastní knihy a procvičování pamětného počítání do 80. 
Procvičování matematických prostředí najdete na těchto stránkách.  
https://www.skolasnadhledem.cz pak už jen zadáte kód, který najdete v pravém rohu   na 
každé straně učebnice matematiky. 

https://skolakov.eu, https://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html, 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php, 
https://www.umimecesky.cz, 
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