
TÝDENNÍ PLÁN 2. TŘÍDA
14.9. - 18.9.2020 Jméno:

ČJ Tiskací a psací písmena.
Slabika – slovo – věta.
Učebnice do str. 6, PS do str. 4, Písanka 1.díl s.1-3
Čteme doma každý den svou knihu – přinést v pátek.

M Sčítání a odčítání do 20, sl. úlohy, Ps dokončíme str.7

AJ Opakujeme slovní zásobu z 1. třídy.

PR Škola-třída-cesta do školy.
Co jsme viděli v lese.

Sledujte info na webu školy. Fotky ze školy v přírodě 
na facebooku naší třídy (ZŠ Bohušovice n. O. 
DRUHÁČCI) něco i na facebooku školy.
Děkuji za včasné odevzdání návratek.
KLUB HER již toto úterý.
Roušky prosím v igelitových sáčcích- info web školy.

DOMÁCÍ ÚKOLY
•      V pátek si děti přinesou do školy knihu, 

kterou pravidelně čtou.  
• Do školy přineste i stírací tabulku +fix(kdo nemá)
• Plán prosím zpět příští pondělí – podepsaný od 

rodičů – hodnocení provedou děti.           
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Jak hodnotím svou práci v tomto týdnu: udělej čárku /
umím/ano neumím

ne
ještě musím 
procvičovat

Pamatuji si psací písmena?

Podepíši se?

Četl/a jsem si každý den?

Dokážu řešit úkoly a příklady
Bezzubky?

Vím, jak se bezpečně chovat 
ve škole, třídě a cestou do 
školy? Vyjmenuji alespoň 5 
zásad?

Pojmenuji anglicky barvy, 
čísla do 10, školní potřeby a 
hračky?

Podpis rodičů : ________________________
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