Čtrnáctidenní plán 2. ročníky 2.5. – 11.5. 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, správné psaní slov se
skupinami DĚ,TĚ,NĚ,BĚ,PĚ,VĚ,MĚ)
Mluvnice: - opakování probraného učiva
- slovní druhy – seznámení, podstatná jména
- uč. Český jazyk 2 po str. 81, PS Český jazyk 2 /2 po str. 27
Sloh: - Vyprávění podle osnovy
- Popis osoby
Literatura: - Hravá čítanka 2 – Jak Cipísek pomohl Rumcajsovi přetancovat čtvrtou vílu – Cipískova
loupežnická kniha – V. Čtvrtek)
- Jak učili lítat ptáčata – Pohádky z Větrné Lhoty – Daniela Fisherová)
- společné čtení knihy na pokračování
- 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 5 - My house – new vocabulary – sitting room, kitchen, hall, garden, bathroom, bedroom, garage,
- a song – It´s lunch time
- questions and answers – Is it…? It´s a television.
Class Book pd.32, Activity Book pg.28

Matematika

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

Matematika a její aplikace

Násobení a dělení čísel 8,9
Hravá matematika 2 po str. 46

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

Geometrie –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, Rooms..),
worksheets

Rozkvetly stromy, Ze života včel
Hravá prvouka 2 str. 52 PS po str. 55

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

