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Měsíční plán 

Třída: 2. A Měsíc: září 

Informace pro rodiče 

 1. 9.         Zahájení školního roku v 8:00h + testování žáků 

 2. 9.         Třídnické práce (konec výuky ve 11:40h) 

 3. 9.         Pobyt v přírodě 

 3. 9.         Běžíme si pro jedničku od 16h (ruprechtická kaplička) 

 6. 9.         Výuka dle rozvrhu + testování žáků  

 9. 9.         Testování žáků 

 23. 9.       Třídní schůzky v 16:30 hodin 

 28. 9.       Státní svátek 

 1. 10.       Dračí den + drakiáda 

 4. 10.       Zahájení činnosti zájmových kroužků 

Učivo 

ČJ 

 Opakování 1. třídy 

    písmena tiskací, psací 

          slabiky, slova, věty 

          vlastní jména 

 O větách 

    vyjadřování ústní a písemné 

 Abeceda 

    řazení písmen 

    řazení slov 

          složitější řazení slov 

 Sloh - třídní pravidla, oslovení, pozdrav, prosba,  

    poděkování, vyprávění o prázdninách 

 Čtení - aktivizace čtenářských dovedností (orientace v  

    textu, čtení předložek, plynulé čtení, intonace) 

 Psaní - opakování tvarů písmen, opis, přepis, diktát 

písanka 1. díl - l, e, é, ě, b, h, k, f, i, í, u, ú, ů, t, 

ť, r, ř 
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M 

 Opakování 1. třídy  

číselná řada 0 - 20, číselná osa 

sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky 

záměna sčítanců, dopočítávání 

porovnávání čísel 

slovní úlohy, o několik více, o několik méně 

 Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky  

sčítání 9 +, odčítání 11 – 

 Geometrie:  jednotky délky (1m, 1cm) 

                       rýsování podle pravítka 

                               čára přímá x lomená x křivá 

                     osová souměrnost 

PRV 

 Škola 

     naše škola, život ve škole, školní řád, školní docházka,           

     kalendářní a školní rok, vyučovací předměty, rozvrh   

     hodin, přestávka 

          cesta do školy, pravidla silničního provozu, dopravní   

prostředky, dopravní značky, důležitá telefonní čísla 

AJ 

 Opakování 1. třídy  

Greetings (pozdravy), Colours (barvy), Numbers (čísla), 

Body (tělo), Face (obličej) 

 Hello again! 

Poznámky 

 Úkoly budou každý den zapisovány do úkoláčku (na víkend 

nebudou písemné úkoly ). 

 Denně kontrolujte domácí úkoly, ŽK a notýsek, nové záznamy, 

prosím, podepisujte. 

 Prosím o každodenní kontrolu penálu. Děkuji. 

 Do pondělí 6. 9. si děti přinesou pomůcky dle seznamu.  

 Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky TV ze zdravotních důvodů, 

vyplňte žádost o uvolnění z výuky předmětu a spolu s lékařskou 

zprávou pošlete do školy nejpozději do 17. 9. 

 Elektronické přihlašování do zájmových kroužků na webu školy 

od 7. 9. – 24. 9. Každý kroužek se přihlašuje zvlášť. Platba 

kroužků nejpozději do 24. 9. 
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Přeji Vám úspěšný nový školní rok .                Leona Erbenová 


