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Měsíční plán 

Třída: 2. B Měsíc: prosinec 

Informace pro rodiče 

   3. 12.  Vystoupení školního sboru před radnicí v 15:30 hodin 

   5. 12.  Čertovská škola 

 20. 12.  Třídní vánoční besídka 

 21. 12.  ŘEDITELSKÉ VOLNO - školní družina zajištěna 

 22. 12.  ŘEDITELSKÉ VOLNO 

 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny  

(nástup do školy v úterý 3. 1.) 

Učivo 

ČJ 

 Druhy vět – procvičování, opakování 

 Věta, slovo a slovní význam – slova nadřazená, podřazená, 

souřadná, souznačná a protikladná 

 Dělení slov podle slabik  

 Upevňování tvarů písmen  

 Čtení s porozuměním, intonace 

 Sloh – vyprávění, popis  

 Přepis, opis, diktát 

M 

 Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky 

 Písemné sčítání a odčítání  

 Slovní úlohy  

 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel  

 Geometrie - přímka, úsečka 

PRV 

 Podzimní zahrada – zelenina, ovoce 

 Zima – zimní zahrada 

 Vánoce – tradice, zvyky 

AJ 

 I’m hungry /fish, cheese, youghurt, bread, rice, pasta, tea, orange 

juice, water, milk, coffee/ 

 Do you like ____ ? 

 I like _____ . I don’t like _____ . 

Poznámky 
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 Do čertovské školy v pondělí 5. 12. mohou děti přijít do školy v 

maskách čertíků nebo andělů. 

 Na třídní vánoční besídku v úterý 20. 12. si druháčci mohou 

přinést malý dáreček vhodný pro chlapce i holčičku (dárky se budou 

losovat). Individuální dárečky si kamarádi předávají po předchozí 

domluvě rodičů. Prosím o hrneček, čaj a trošku cukroví. Děkuji! 

 Přeji příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do 

nového roku 2023. 

                                                                      Jitka Osterová 
 


