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Měsíční plán 2.B Leden 2023 

Informace 

• 3. 1. 2023 – nástup do školy  

• Pokud jste si zvolili platbu za ŠD na každé pololetí zvlášť, uhraďte 
prosím nejpozději do 9. 1. 2023 platbu za leden-červen.  

• Do 25. 1. zaplaťte zálohu 1500,-Kč na zimní školu v přírodě na účet 
třídy 

• 31. 1. – předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí šk.roku 2022/23 
(rozdáváme 4. vyučovací hodinu) 

• 3. 2. – pololetní prázdniny 
 

Akce, 
pomůcky 

• 12. 1. dílna čtení – přinést knihu, kterou dětem přinesl Ježíšek nebo rozečtenou knihu 

• 26. 1. – třídní kolo recitační soutěže – děti si za pomoci rodičů vyberou vhodnou báseň, 
kterou se naučí pěkně přednášet (nejméně 3 sloky) 

• Stále potřebujeme připravený penál: 2 pera tmavě modré barvy, 3 tužky č. 2, pastelky, 2 
fixy na tabulku + hadřík, ořezávátko, guma, nůžky, tyčinkové lepidlo 
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• !!! V týdnu od 23. – 27. 1. budou zadány pololetní písemné práce!!! 
 

• Věta – druhy vět  

• Pořadí vět v textu  

• Velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech 

• Dělíme slova na konci řádku 

• Pravopis ů,ú 

• Tvrdé a měkké souhlásky (pravopis)  

• Čtení s porozuměním 
 

• Poznáváme znaménko „krát“ 

• Řešíme „kolikrát“  

• Stavíme jeviště 

• Počítáme do 50  

• Oblékáme krychli 
 

• Příroda v zimě 

• Zimní sporty 

• Lidské tělo – části těla, smysly 
 

• Dokončíme čtvrtou lekci, ve které jsme probírali dopravní prostředky, více jsme 
procvičovali frázi 'There is..., There are...' a zkoušeli jsme tvořit věty, ve kterých 
jsme porovnávali dopravní prostředky.  

• V následující lekci budeme pokračovat v porovnávání, připomene si některá zvířata 
a seznámíme se se smysly a frází 'I can'.  

• Průběžně opakujeme probranou slovní zásobu, zkoušíme mluvit v celých větách. 
Doporučuji si průběžně pouštět písničky a příběhy se Stevem. 
 



 

 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Důsledná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku. 

• Pravidelné čtení vlastní knihy a procvičování pamětného počítání do 50. 
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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