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Měsíční plán 

Třída: 2. B Měsíc: září 

Informace pro rodiče 

 1. 9. Zahájení školního roku (1 vyučovací hodina) 

 2. 9. Třídnické práce (4 vyučovací hodiny) 

2. 9. Běžíme si pro jedničku (sportovní akce pro děti i rodiče)  

 22. 9. Třídní schůzky od 16:00 hod. 

 27. 9. Ukázka dravců 

 28. 9. Státní svátek 

 30. 9. Dračí den s drakiádou 

Učivo 

ČJ 

 Dělení slov na slabiky, slova jednoslabičná, dvojslabičná, 

trojslabičná, víceslabičná 

 Věta, počet slov ve větě 

 Vyjadřování - písemné, ústní 

 Sloh - oslovení, pozdrav, vyprávění o prázdninách 

 Čtení - aktivizace čtenářských dovedností (orientace v 

textu, čtení předložek, plynulé čtení, intonace) 

 Psaní - opakování správných tvarů písmen                       

          - opis, přepis, diktát 

M 

 Číselná řada 0 - 20, číselná osa 

 Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10 

 Záměna sčítanců, dopočítávání, rozklady čísel 

 Porovnávání čísel 

 Slovní úlohy, o několik vice, o několik méně 

 Geometrie - rovinné obrazce (čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh) 

PRV 

 Škola 

 Naše škola. Život ve škole. Školní řád. 

 Cesta do školy. Pravidla silničního provozu. 

 Dopravní prostředky. Dopravní značky. 
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AJ 

 

 Opakování  z 1. třídy  
Greetings /pozdravy/, Colours /barvy/, Numbers /čísla/, Body 

/tělo/, Face /obličej/ 

 Hello again! 

Poznámky 

 Úkoly budou každý den zapisovány do úkoláčku. 

 Denně kontrolujte ŽK a notýsek, nové záznamy, prosím, 

podepisujte. 

 Prosím o pravidelnou kontrolu penálu. Děkuji! 

 Prosím obalit všechny učebnice (Čj, Aj, Prv, Čítanka) – CD z AJ 

ponechte doma pro domácí procvičování. 
 Do pondělí 5. 9. si děti přinesou pomůcky dle seznamu.  

 Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky TV ze zdravotních důvodů, 

vyplňte žádost o uvolnění z výuky předmětu a spolu s lékařskou 

zprávou pošlete do školy. 

 Elektronické přihlašování do zájmových kroužků na webu školy 

od 12. 9. - 26. 9. 2020. Každý kroužek se přihlašuje zvlášť 

  

Přeji Vám úspěšný nový školní rok . 


