Čtrnáctidenní plán 2. ročníky 20.11. – 1.12. 2017
Předmět
Český jazyk

Učivo
Psaní: - Písanka 1/4 po str.10
- 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 abecedy, druhů vět, slov nadřazených, podřazených a souřadných
- Slova protikladná, souznačná, pořádek slov ve větě, opakování – slovo,slovní význam
- Slovo, slabika, hláska, písmeno
- uč. Český jazyk 2 po str. 41 , PS Český jazyk 2 po str. 28
Sloh: - Vyprávění podle obrázkové osnovy
- Krátký dopis
Literatura: - Hravá čítanka 2 po str. 33– Jak pejsek nakupoval - Zdeněk Martínek
- Co kde je – Jiří Havel
- společné čtení Kvak a Žbluňk, vypracování úkolů k přečtenému textu, zápis do
čtenářského deníku
- čtení s porozuměním, vypracování úkolů k textu, práce ve skupinách, poslech čteného
textu
- prezentace přečtených knih

Pomůcky, poznámky
Vybavený penál,
učebnice Český jayk 2,
PS Český jazyk 2 – 1.
díl, HRAVÁ ČÍTANKA 2,
Písanka 1/4, PL ke čtení
s porozuměním (např.
Čtu a vím o čem), sešity
pro diktáty a ČJ,
portfolio

Anglický jazyk

U 2 – School time! – new vocabulary – a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock
- The classroom song.
- games with vocabulary
- story This is my/your …….
- Colour clock song
Work with an activity book (to pg.12)

Matematika

Matematika a její aplikace

Opakování sčítání a odčítání v oboru čísel 0-100, procvičování počítání se závorkami,sSčítání a
odčítání dvojmístných (dvojciferných) čísel,
Aktivity se stovkovou tabulkou, číselné řady, pojmy “hned před, hned za, vedle, mezi”, číselné osy
Pojmy: sčítanec + sčítanec = součet
menšenec – menšitel = rozdíl
Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10 př. 48+5, 56-9
Hravá matematika po str. 32

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

Geometrie - přímka – rýsování, modelování (přímá čára, křivá čára, lomená čára)
- úsečka – její rýsování, měření
– Hravá matematika str. 42,43

Prvouka
Člověk a jeho
svět

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

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

3. Podzim –podzim v sadu (peckovice, malvice, bobule)
- zahrada na podzim (zelenina)
- podzim u řeky
- opakování - Podzim
Hravá prvouka 2 po str. 18, PS po str. 18

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

