Čtrnáctidenní plán 2. ročníky 19.3. – 28. 3. 2018
Předmět

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

Učivo
Psaní: - Písanka 2/1
- 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, velké písmeno u jména, y,ý/i,í po tvrdých a
měkkých souhláskách, spodobu znělosti uprostřed a na konci slova)
Mluvnice: - opakování probraného učiva
- procvičování – souhlásky uprostřed a na konci slov – p/b,t/d,ť/ď,f/v,s/z,š/ž,h/ch
- slova, která si musíme zamapatovat – pod, nad, před, hned, snad, pokud, odtud, dosud,
ať, nechť, vždyť, už, již, až, než, totiž, když, teď, opět, přes
- slova se skupinami DĚ,TĚ,NĚ
- uč. Český jazyk 2 po str. 69, PS Český jazyk 2 /2 po str. 17
Sloh: - Vytváříme si vlastní názor
- Popis děje – jaro
Literatura: - Hravá čítanka 2 – Opice Alice – Logopedické pohádky – Ilona Eichlerová, Jana
Havlíčková
- Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc
- Čtu a vím o čem
- čtenářské dílny
- 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 – 2.
díl, HRAVÁ ČÍTANKA 2,
Písanka 1/4,2/1, PL ke
čtení s porozuměním,
sešity pro diktáty a ČJ,
portfolio , PS
Osmisměrky, PS
Procvičujeme si psaní
souhlásek na konci a
uvnitř slov, PS Tvrdé a
měkké slabiky

Anglický jazyk

U 4 – Happy faces! - vocabulary (face, hair, eyes, nose, ears, mouth)
- the chant – I´ve got black (brown,blond,red) hair.
- songs – Head and shoulders
- story, acting out– Blue Tina, I´ve got spots on my face (hands,tummy).
- games with the words
- Happy House 2 pg. 22,23,24
- Activity Book pg.21

Matematika

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

Matematika a její aplikace

Procvičování násobilky 0,1,10,2, 3,4,5
Sudá a lichá čísla

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

Násobení a dělení čísel 6, 7
Hravá matematika 2 po str. 30

Geometrie – měření na mm,cm,dm, opakování
- stavby z krychlí
Prvouka

Člověk a jeho
svět

Pencil case, Happy
House 2 – Class Book +
Activity Book, portfolio,
CD, cards (School time,
Food, Face..),
worksheets

Lidské tělo – opakování, shrnutí.
Jaro –přišlo jaro, Velikonoce
Hravá prvouka 2 str. 44-45, PS po str. 46-48

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

