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Měsíční plán 

Třída: 2. B Měsíc: říjen 

Informace pro rodiče 

   1. 10.  Dračí den + drakiáda 

   4. 10.  Vycházka do lesa (projektový den) 

             Zahájení činnosti zájmových kroužků 

 27. 10.  Podzimní prázdniny 

 28. 10.  Státní svátek   

 29. 10.  Podzimní prázdniny 

Učivo 

ČJ 

 Mluvení ve větách 

pořádek vět 

          slabiky, slova, věty 

          vlastní jména 

 Druhy vět 

věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací 

 Sloh - pořádek vět v příběhu, omluva 

    Čtení - aktivizace čtenářských dovedností (orientace v  

    textu, čtení neslabičných předložek, plynulé čtení, 

intonace) 

 Psaní – upevňování tvarů psacích písmen 

M 

 Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky  

sčítání 8 +, 7 +, odčítání 12 –, 13 –  

 Geometrie:  jednotky hmotnosti (1kg, 1g) 

                       jednotky objemu (1l, 1hl) 

                     souřadnice, osová souměrnost 

                     bod a typy čar (křivá, přímá, lomená) 

 

PRV 

 Podzim 

změny v přírodě, pozimní měsíce, počasí, délka dne a 

noci, strom – keř – plod, ekosystémy les a rybník, savci – 

stavba těla savců a ptáků, ovoce a zelenina 
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AJ 

 Playroom safari (a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a 

crocodile, a lion, run, climb, fly) 

 Věty can / can´t (see)… 

 Can you see…? Yes. No. 

Poznámky 

 Úkoly budou každý den zapisovány do úkolníčku (na víkend pouze 

čtení). Čtení prosím podepisovat. 

 Denně kontrolujte domácí úkoly, ŽK a notýsek. Nové záznamy, 

prosím, podepisujte. 

 Prosím o každodenní kontrolu penálu. 

 V pátek 1. října si děti mohou přinést doma vyrobeného draka, 

který nemusí létat. Použijte fantazii, draci mohou být z různých 

materiálů. V rámci výtvarné výchovy půjdeme malovat draky na 

asfalt před školu (vhodné oblečení). Odpoledne od 16 hodin 

pouštění draků na louce u kapličky, můžete si opéct špekáčky . 


