Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 778 761 211 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 2. A

Měsíc: leden
Informace pro rodiče

 1. - 2. 1. Vánoční prázdniny

3. 1. Nástup dětí do školy po vánočních prázdninách

31. 1. Předání pololetního vysvědčení

4. 2. Pololetní prázdniny

Učivo

ČJ

 Psaní y / ý po tvrdých souhláskách
dělení souhlásek, tvrdé souhlásky
 Sloh - popis zvířete
 Čtení - aktivizace čtenářských dovedností (orientace v
textu, čtení předložek, plynulé čtení, intonace)
Mimočítanková četba - V. Čtvrtek „Kotě z Kocourkova“
 Psaní - opakování tvarů písmen, opis, přepis, diktát
písanka - ď, au, ou, c, č, C, Č, ch, Ch, E, j, p,

g,

G, q, Q, 6, 7, 8, 9

M

 Pololetní opakování
 Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky
zautomatizování spojů
Číselná obor 0 - 100
 Početní operace v oboru čísel 0 - 39
porovnávání čísel, desítka x jednotky, sčítání a odčítání bez
přechodu desítky, písemné sčítání s přechodem desítky
 Hodiny
orientace v čase, čtvrt, digitální podoba hodin, celé, čtvrt, půl
a tři čtvrtě hodiny
 Slovní úlohy
Obchodování - finanční gramotnost
 Geometrie: bod, přímka
 Pololetní opakování
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PRV

AJ

 Rodina
pomáháme si, domácí zvířata, opakování
 Zima
změny v přírodě, pozimní měsíce, počasí, délka dne a noci,
zvířata v zimě
 Pololetní opakování
 I´m hungry (fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta)
 Do you like …….?
 I like….. . I don´t like….. .

Poznámky
 Denně kontrolujte domácí úkoly, ŽK a notýsek, nové záznamy, prosím,
podepisujte.
 Prosím o každodenní kontrolu penálu. Děkuji.
 Každý den číst nahlas alespoň 10 minut.
 Trénovat pamětné sčítání a odčítání do 20 s přechodem
přes 10 - zautomatizování spojů (kartičky).

