
TÝDENNÍ PLÁN 2. TŘÍDA
12.10. - 16.10.2020 Jméno:

ČJ Abeceda
Složitější řazení slov podle abecedy.
Řazení vět v příběhu. 
Pozdravím – poprosím – poděkuji.
Písanka opis, přepis slov, diktát – uč. str. 14 /8
Čtení s porozuměním.

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

AJ Opakovací práce – slovíčka oblečení, hračky, barvy, 
čísla, školní potřeby.

PR Podzim v lese.
Poznáváme rostliny a zvířata.

Učíme se samostatnosti – stále trvá.
Prosím o pomoc rodičů – děti by si měly už 
samostatně připravovat učení do tašky, rodiče jen 
kontrolují.
Vládní nařízení:Do odvolání odpadá KLUB HER.
Podzimní prázdniny prodlouženy: 26.-30.10.2020
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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?

Nezapomínám pozdravit – 
poprosit – poděkovat?

Daří se mi plnit úkoly 
Bezzubkyv matematice?

Pojmenuji anglicky barvy, 
čísla, šk. potřeby,hračky a 
oblečení?

Poznám rostliny a zvířata z 
lesa? (učebnice PRVOUKY 
str.14-16)

Podpis rodičů : ________________________
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