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

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

Učivo
Psaní: - Písanka 1/4
- opis, přepis, diktáty (zaměřeno na správný tvar psacího písma, diakritická znaménka –
háčky a čárky, hlavní znaky věty – velké počáteční písmenko, znaménko na konci věty,
správné rozdělení slova na konci řádku)
Mluvnice: - opakování probraného učiva
- Slabikotvorné souhlásky R, L
- opakování – slovo, slabika, hláska, písmeno
- uč. Český jazyk 2 po str. 49 , PS Český jazyk 2 po str. 36
Sloh: - Vyprávění - Vánoce
- Dopis pro Ježíška
Literatura: - Hravá čítanka 2 po str. 41– Cukroví – Miloš Kratochvíl
- vánoční koledy
- vánoční příběhy
- 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, sešity
pro diktáty a ČJ,
portfolio

Anglický jazyk

Christmas – carols (We wish you, Little snowflake), vocabulary, stories, games, worksheets

Pencil case, Happy
House 2 – Class Book +
Activity Book, portfolio,
CD, cards
(Christmas..),
worksheets

Matematika

Minutovky, opisy a diktáty příkladů, běhací díktát, procvičovací hry ve 2, ve skupinách, PL Číslo dne

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

Matematika a její aplikace

Procvičování - sčítání a odčítání v oboru čísel 0-100 s přechodem přes základ 10, počítání se
závorkami, slovní úlohy, zaokrouhlování na desítky, hodiny – ručičkové I digitální
Aktivity se stovkovou tabulkou, číselné řady, pojmy “hned před, hned za, vedle, mezi”, číselné osy
Jednotky délky,objemu, hmotnosti
Přípravná cvičení na násobilku
Hravá matematika 1 po str.39, Hravá matematika 2
Geometrie - úsečka – její rýsování, měření
– Hravá matematika str. 46

Člověk a jeho
svět

Prvouka

5. Zvyky a traduce – Zimní svátky
Hravá prvouka 2 str. 26-27, PS po str. 27

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

