Čtrnáctidenní plán 2. ročníky 25. 9. – 6. 10. 2017
Předmět
Český jazyk

Učivo
Psaní: - Písanka 1/3 – po str. 32
- opis, přepis, diktáty
Mluvnice: - Abeceda, Opakování –písmo a abeceda (písně a básně k abecedě, hláska x písmeno,
- Věta – vyjadřování ústní a písemné (Mluvíme ve větách, Mluvíme česky)
- Český jazyk 2 po str. 19, PS po str.13/3

Matematika a její aplikace

Jazyk a jazyková komunikace

Sloh: - Pozdravy (jak zdravíme kamarády, cizí lidi, rodinu…, zdvořilý člověk)
- Vyprávění podle obrázkové osnovy (pohádky a příběhy, známé I neznámé)
Literatura: - lidová pohádka (B. Němcová, K.J.Erben,..)
- Autorská pohádka (Fimfárum, Lichožrouti,..)
- Hravá čítanka 2 po str.19 – Lev a moucha-Z. Pospíšilová, Čenda s Růženkou se
rozhodli, že si zkusí také uvařit dobrou polévku.
- čtení s porozuměním, úkoly k textu, práce ve skupinách
- poslech čtených knih+ kontrola porozumění
Anglický jazyk

Matematika

The alphabet chant (say, whisper, shout)
U 1 Playroom safari – a new song - On safari!, new vocabulary (a tiger, a monkey, a zebra, a
snake, a crocodile, a lion)
- listening and acting out the story (I can see…, I can’t see…)
- a song – Can you…? snap/hiss/roar
- make a tiny book – Animals, dictionary cards
- Activity Book – pg. 2-6
Minutovky
Opakování sčítání a odčítání v oboru čísel 0-20 s přechodem přes základ 10
Rozklad čísel v oboru 0 – 20 (posléze 0 -100) na desítky a jednotky
Počítání v oboru čísel do 100 – stovková tabulka, číselné řady, pojmy “hned před, hned za, vedle,
mezi”, číselné osy
Spojovačky
Hravá matematika po str. 9

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

Pencilcase, Happy
House 2 – Class Book +
Activity Book, portfolio,
CD, cards (an alphabet,
animals,..)
Vybavený penál, PS
Hravá matematika 2/1,
pravítko, portfolio,
počitadlo, pracovní listy
(nejen) pro rozvoj
logického myšlení, PS
Matematické minutovky,
školní sešit, sešit na
geometrii

Člověk a jeho svět

Prvouka

1. Škola:
Cestujeme – dopravní prostředky (na vodě, na silnici, na kolejích, ve vzduchu, pod zemí,..)
- důležitá telefonní čísla (150, 158, 155, 112)
2. Domov:
Můj domov – kde bydlíš, adresa bydliště, město, kde žiješ, dům x domov
Naše vlast – náš stát, státní symboly, hlavní město, president, Vltava, státní hymna, města ČR,
známá pohoří, památky
Opakování – Škola + Domov
Hravá prvouka 2 po str. 7
PS Hravá prvouka 2

Hravá prvouka
Hrdd

Vybavený penál, PS
Hravá prvouka, portfolio,
počítač, papíry,
obrázky dopravních
značek, důležitá tel.
čísla, pracovlí listy k
tématu

