
TÝDENNÍ PLÁN 2. TŘÍDA
5.10. - 9.10.2020 Jméno:

ČJ Abeceda
Řazení slov podle abecedy.
Písanka opis, přepis slov, písmeno h, k, diktát.
Čteme doma každý den svou knihu.

M Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.
Geometrické útvary.

AJ Oblečení + opakování slovní zásoby. Poslechy.

PR Bezpečně na chodníku a na silnici.
Podzimní příroda.

Učíme se samostatnosti.
Prosím o pomoc rodičů – děti by si měly už 
samostatně připravovat učení do tašky, rodiče jen 
kontrolují.
Vždy v pondělí odpoledne ukáží žáci doma plán, 
aby mohli pracovat na celotýdenních úkolech.
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Jak hodnotím svou práci v tomto týdnu: udělej čárku /
umím/ano neumím

ne
ještě musím 
procvičovat

Dokáži si samostatně  
připravovat tašku do školy?

Daří se mi řadit slova podle 
abecedy?

Vyjmenuji zpaměti abecedu?

Daří se mi sčítat s 9 a 
odčítat od 11 ?

Pojmenuji 5 kusů oblečení 
anglicky?

Vím, co se děje na podzim? 
Vyjmenuji alespoň 5 znaků 
podzimu?

Podpis rodičů : ________________________
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