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: prosinec
Informace pro rodiče







3. 12. Čertovská škola
16. 12. Vánoční tvořivá dílna
17. 12. Třídní vánoční besídka
20. - 22. 12. ŘEDITELSKÉ VOLNO
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny

V době vánočních prázdnin, prosím, nezapomínejte na čtení a počítání.
Děkuji.

Učivo

ČJ

M

PRV

 Slovo – slabika – hláska – písmeno
dělení slov na konci řádku, hláska – písmeno, samohlásky,
souhlásky, dvojhlásky, psaní u, ú, ů, slabikotvorné r, l
 Sloh - vyprávění o Vánocích, vánoční přání
 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 - a, o, A, O, d
 Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky
zautomatizování spojů
 Číselná řada 0 - 100
porovnávání čísel, desítka x jednotky, sčítání a odčítání
desítek, písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítky
 Slovní úlohy
obchodování - finanční gramotnost
 Geometrie: bod, přímá čára, osová souměrnost
 Rodina
členové, příbuzenské vztahy, pomáháme si, domácí mazlíčci,
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rodinné oslavy
Tradice a zvyky Vánoc
School time (loud, quiet, fast, slow)
This is my / your …….
It´s loud / quiet / fast / slow.
Christmas at school

Poznámky
 Denně kontrolujte domácí úkoly, ŽK a notýsek, nové záznamy, prosím,
podepisujte.
 Každý den číst nahlas alespoň 10 minut.
 Trénovat pamětné sčítání a odčítání do 20 s přechodem
přes 10 - zautomatizování spojů (kartičky).
 Do čertovské školy v pátek 3. 12. mohou děti přijít do školy v
maskách čertíků.
 Na třídní vánoční besídku v pátek 17. 12. si druháčci mohou přinést
malý dáreček pro své kamarády a maminky prosím o trochu cukroví.
Děkuji.
 Do 31. prosince zaplatit příspěvek SPRŠ 500 Kč.
Přeji Vám pohádkové Vánoce a pohodový nový rok 2022.
Leona Erbenová

