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

Učivo
Psaní: - Písanka 1/3 po str.37
- opis, přepis, diktáty (zaměřeno na správný tvar psacího písma, diakritická znaménka –
háčky a čárky, hlavní znaky věty – velké počáteční písmenko, znaménko na konci věty)

Jazyk a jazyková komunikace

Mluvnice: - opakování a procvičování abecedy, pořadí slov ve větě, řazení vět v příběhu podle
dějové nebo časové posloupnosti
- druhy vět – věta oznamovací, tázací, rozkazovací a přací – hlavní znaky jednotlivých
vět, doplňování znamének za věty, skupinová práce, aktivity na procvičování ve
dvojicích
- uč. Český jazyk 2 po str. 27, PS Český jazyk 2 po str. 16
Sloh: - Vyprávění podle obrázkové osnovy
- Prosba, poděkování (prosím, děkuji, dramatizace)
- Krátký dopis
Literatura: - lidová pohádka (B. Němcová, K.J.Erben,..) ,autorská pohádka (Fimfárum, Lichoţrouti,..)
- Hravá čítanka 2 – Školní detektiv – Zuzana Pospíšilová (po str. 28)
- společné čtení Kvak a Ţbluňk, vypracování úkolů k přečtenému textu, zápis do
čtenářského deníku
- čtení s porozuměním, vypracování úkolů k textu, práce ve skupinách, poslech čteného
textu

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

Anglický jazyk

U 1 Playroom safari: - listening, reading stories, acting out stories
– a song – Can you…? snap/hiss/ roar - repeating
- make a tiny book – Animals, dictionary cards
- work with an Activity Book

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

Halloween
Matematika

Minutovky, opisy a diktáty příkladů, běhací díktát, hra Piškvorky, procvičovací hry ve 2, ve skupinách
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 - procvičování

Matematika a její aplikace

Počítání v oboru čísel do 100 – stovková tabulka, číselné řady, pojmy “hned před, hned za, vedle,
mezi”, číselné osy Spojovačky sčítání desítek, odčítání desítek., sčítání a odčítání do 100 bez
přechodi přes desítku (45-5, 75+3,..)
Počítání se závorkami
Sčítání a odčítání dvojmístných (dvojciferných) čísel
Hravá matematika po str. 21
Geometrie – bod, označení bodu – Hravá matematika str. 40

Prvouka
Člověk a jeho
svět

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

3. Podzim – Listnaté (dub, buk, bříza, topol, javor) a jehličnaté (smrk, jedle, borovice, modřín)
stromy,
- keře (líska, bez, růţe),kapraď, mech, přeslička,
- lesní plody (vraní oko, rulík, malina, lesní jahoda, ostruţina, brusinka)
Hravá prvouka 2 po str. 13, PS po str. 14

Vybavený penál, PS
Hravá prvouka, portfolio,
počítač, papíry,
pracovní listy k tématu

