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Měsíční plán 2.B Únor 2023 

Informace 

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

• 3. 2. – pololetní prázdniny 

• 16. 2. - Recitační soutěž – školní kolo (pro vybrané z třídního 
kola) 

• do 28. 2. doplatek 1600,-Kč na zimní školu v přírodě na účet 
třídy (podrobné informace pošlu během druhého týdne) 

• 20. 2. – 24. 2. – jarní prázdniny 
 

Akce, 
pomůcky 

• Stále potřebujeme připravený penál: 2 pera tmavě modré barvy, 2 tužky č. 2, pastelky, 2 
fixy na tabulku + hadřík, ořezávátko, guma, nůžky, tyčinkové lepidlo,  

• Nově pravítko – 30 cm a tužka č. 3 
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• Věta jednoduchá a souvětí 

• Spojky – a, i, ani, nebo, ale, že když, protože  

• Podstatná jména – názvy osob, zvířat a věcí 

• Vlastní jména – osob, zvířat, měst a vesnic 

• Velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech 

• Dělíme slova na konci řádku 

• Tvrdé a měkké souhlásky (pravopis)  

• Dělení hlásek – tvrdé, měkké, obojetné 

• Čtení s porozuměním 
 

• Násobíme šesti, sedmi (zatím vše jen s tabulkou násobků) 

• Násobilkové čtverce 

• Střihy na jeviště, pokojík a krychli 

• Početní operace do 90  
 

• Lidské tělo – části těla, smysly, nemoc a úraz 

• Zdravá výživa 

 

• Dokončíme pátou lekci, ve které jsme probírali lidské smysly a frázi 'I can'.  

• V následující lekci si připomeneme slovní zásobu k tématu 'Food' a přidáme si 
některá nová slovíčka. Budeme hovořit o tom, co snídáme, obědváme a večeříme 
a naučíme se dny v týdnu.  

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

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Důsledná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku. 

• 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://www.skolasnadhledem.cz/
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Další online procvičování: 

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

Přeji krásný zasněžený únor.  
Barbora Pražáková 
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