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: duben
Informace pro rodiče









2. 4. Ukliďme si Ruprechtice v 9 hodin
14. 4. Velikonoční prázdniny
15. 4. Velký pátek - státní svátek
18. 4. Pondělí velikonoční - státní svátek
21. 4. Zápis do 1. třídy 14:00 - 17:30 hodin
28. 4. Třídní schůzky v 16:30 hodin
29. 4. Čarodějnický den

Učivo

ČJ

M

PRV

 Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 Procvičování párových souhlásek uprostřed a na konci slov
b - p, d - t, ď - ť, v - f, z - s, ž - š, h - ch
 Procvičování psaní i, í / y, ý po měkkých a tvrdých
souhláskách
 Sloh - vzkaz, sms, Velikonoce, čarodějnice
 Čtení - aktivizace čtenářských dovedností (orientace v
textu, čtení předložek, plynulé čtení, intonace)
MČ - I. Březinová „Chobotem sem, chobotem tam“
 Psaní - opis, přepis, diktát
 Sčítání a odčítání v oboru 100 s přechodem desítky
zautomatizování spojů
 Násobení a dělení v oboru 100
násobkové řady, násobení a dělení 0, 1, 2, 3, 4, 5
 Slovní úlohy
obchodování - finanční gramotnost
 Geometrie
úsečka - měření v mm, cm, dm
 Čas
svět se mění, rok, kalendář, určování času
 Tradice a zvyky Velikonoc
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AJ

 My house (kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall,
garden)
 I´m in the kitchen. I´m on the left / right.
 Where´s…? Is it in/on…?

Poznámky
 Denně kontrolujte domácí úkoly, ŽK a notýsek, nové záznamy, prosím,
podepisujte.
 Prosím o omlouvání absence do ŽK. Děkuji.
 Každý den číst nahlas alespoň 10 minut.
 Trénovat pamětné sčítání a odčítání do 100 a násobilku 2, 3
 Každý pátek bude čtenářská dílna - děti si budou nosit do školy
vlastní rozečtenou knihu.
 Ve čtvrtek 21. 4. bude zkráceno vyučování z důvodu zápisu do 1. tř.
 Do čarodějnické školy v pátek 29. 4. mohou děti přijít do školy v
maskách čarodějů a čarodějnic.

