
TÝDENNÍ PLÁN 2. TŘÍDA
21.9. - 25.9.2020 Jméno:

ČJ Čteme a píšeme správně věty.
Vlastní jména.
Učebnice do str. 9, PS do str. 5, Písanka 1.díl do str.4
Čteme doma každý den svou knihu.

M Sčítání a odčítání do 20, sl. úlohy, Ps do str. 10

AJ Opakujeme slovní zásobu z 1. třídy.

PR Bezpečně na chodníku a na silnici.

V úterý 1. doúčko a 2. Klub her.
Označování DÚ : jako v 1.tř. - červený puntík, zapsáno
v úkolníčku, DDÚ – dobrovolný domácí úkol.
Přeji Vám hezký prodloužený víkend, v úterý po st. 
svátku nezapomeňte plán.

DOMÁCÍ ÚKOLY 
• Do školy přineste i stírací tabulku +fix(kdo nemá)
• Na VV paletu (kdo nemá)  
• V pátek prosím podepsanou ŽK.         
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Jak hodnotím svou práci v tomto týdnu: udělej čárku /
umím/ano neumím

ne
ještě musím 
procvičovat

Dokážu psát písmena podle 
diktátu?

Umím vyprávět pohádku 
podle obrázků (str.8)?

Četl/a jsem si každý den?

Dokážu řešit úkoly a příklady
Bezzubky?

Vím, jak se bezpečně chovat 
při přecházení a pohybu na 
silnici?Vyjmenuji alespoň 5 
dopravních prostředků?

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