Čtrnáctidenní plán 2. ročníky 11. 9. – 22. 9. 2017
Předmět

Učivo

Pomůcky, poznámky

Český jazyk

Opakování učiva 1. ročníku

Vybavený penál,
učebnice Český jayk 2,
PS Český jazyk 2 – 1. díl,
HRAVÁ ČÍTANKA 2,
Písanka 1/3,
knihy s lidovými
pohádkami,
PL ke čtení s
porozuměním (např.
Čtu a vím o čem),
sešity pro diktáty a ČJ,
portfolio

Psaní - správné tvary psacího písma - Písanka 1/3 - po str. 28
- opis a přepis slov a vět, krátké diktáty

Jazyk a jazyková komunikace

Mluvnice: - Písmo a abeceda (Český jazyk po str.13, PS po str. 10)
- písmo tiskací a psací
- rozlišovací znaménka – čárka, tečka, háček, kroužek
- abeceda
- řazení slov podle abecedy
- řazení slov ve slovnících, seznamech…
Sloh: - Vyprávění- Naše rodina
- Pozdravy, zdvořilost
Čtení, literatura: - lidová pohádka (B. Němcová, K.J.Erben,..)
- HRAVÁ ČÍTANKA 2 – (Jak měli trápení s rakem – V. Čtvrtek, Co
se děje? Venku leje – J. Vodňanský, Co kdo umí? – J. Havel, A
může začít houbová pohádka - Z. Malinský)
- čtení s porozuměním, úkoly spojené se čteným textem, práce
ve skupinách
- poslech čtených knih+ kontrola s porozuměním

Anglický jazyk

What do I remember from 1st class ? – vocabulary, The Happy House song
Happy House 2:
- Introduction: What´s your name? My name is … I´m …
- Hello again! The alphabet chant.
1. Playroom safari – new vocabulary – a crocodile, a lion, a monkey, a snake, a
tiger, a zebra,
- a song – On safari!
- I can see ….. Can you see …? Yes./No.
- games

Matematika

Opakování učiva 1. třídy (PS Matematika 4, PS Hravá matematika 2/1)
Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 20 s přechodem přes 10
Slovní úlohy v oboru 0-20 s přechodem přes 10 – znázornění, výpočet, odpověď
Opakování – metr, kilogram, litr

Matematika a její aplikace

Počítání na čas – tzv. pětiminutovka
Geometrie – geometrické tvary a tělesa (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník, koule,
krychle, kvádr, kužel,..)
- rýsování podle předkreslených bodů
Hry a aktivity na rozvoj logikcého myšlení

Pencilcase,
Happy House 2 – Class
Book + Activity Book,
portfolio,
CD,
cards (an alphabet,
animals,..)

Vybavený penál,
Matematika 4A,
PS Hravá matematika
2/1,
pravítko,
portfolio,
počitadlo,
pracovní listy (nejen)
pro rozvoj logického
myšlení,
PS Matematické
minutovky,
školní sešit,
sešit na geometrii

Prvouka

Třídní pravidla, školní řád,

Člověk a jeho svět

1. ŠKOLA (Hravá prvouka po str. 5)
-

Jsem školák (znám základní informace o své škole I o své třídě, vím, kdo u
nás ve škole pracuje a co ke své práci potřebuje)

-

Školní rok (vím, kdy začíná a končí školní rok, chovám se správně –
respektuji školní řád a třídní pravidla)

-

Cesta do školy (znám cestu do školy z domova, nakreslím plánek cesty do
školy, vím, co znamenají barvy na semaforu a řídím se jimi, rozlišuji 4 druhy
dopravních značek)

-

Cestujeme (vyjmenuju alepsoň 6 doparavních prostředků a rozliším, zda se
pohybují po kolejích, po silnici, ve vodě nebo ve vzduchu, znám 3 důležitá
telefonní čísla )

Vybevený penál,
PS Hravá prvouka,
portfolio,
počítač,
papíry,
obrázky dopravních
značek

