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Měsíční plán 

Třída: 2. A Měsíc: květen 

Informace pro rodiče 

   2. 5.  DIVIZNA - Kde bydlí žížaly 

   9. 5.  Třídní kalendář - projektový den 

                Talent SCOOLFESTU - casting od 16 hodin 

 11. 5.  Focení třídních kolektivů 

 20. 5.  Beseda - Setkání s cizím člověkem 

 26. 5   SCHOOLFEEST od 17 hodin 

 27. 5.  ŘEDITELSKÉ VOLNO (školení pedagogů) 

 31. 5.  Fyzikální jarmark na TUL                

Učivo 

ČJ 

 Slovní druhy 

úvod do slovních druhů, podstatná jména, slovesa, předložky, 

spojky, ostatní slovní druhy 

 Psaní velkých písmen 

vlastní jména osobní, místní 

 Sloh - Den matek, vypravování - pohádka  

 Čtení - aktivizace čtenářských dovedností (orientace v  

    textu, čtení předložek, plynulé čtení, intonace) 

MČ - I. Březinová „Táta to motá“ 

 Psaní - opis, přepis, diktát 

M 

 Sčítání a odčítání v oboru 100 s přechodem desítky 

zautomatizování spojů 

 Násobení a dělení v oboru 100 

násobkové řady, násobení a dělení 6, 7, 10 

 Slovní úlohy 
obchodování - finanční gramotnost  

 Geometrie  
opakování - bod, přímka, úsečka 
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PRV 

 Domov 

Česká republika - místo, kde žijeme, státní symboly 

 Léto 

změny v přírodě, jarní měsíce, počasí, délka dne a noci, 

člověk v přírodě 

AJ 

 Summertime (a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, 

sandals) 

 What are you wearing? I´m wearing my shorts. 

 Where´s…? Is it in/on…?  

 It´s sunny.  It´s rainy.  It´s snowy.  It´s windy. 

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 100 a násobilku 0 - 5. 

 Každý pátek čtenářská dílna - děti si budou nosit do školy vlastní 

rozečtenou knihu. 

 Do pátku 10. června zaplatit 1 500 Kč na pracovní sešity do 3.třídy. 


