Plán práce 3. a 2. ročník
Pondělí 1. 11.
3. r.
Přednes – Listopad
Čt/ps
Čít. 43 – tiché a hlasité čtení článku Listopad.
Tradice posvícení. Odpovědi na otázky.
Přepis z uč. Co je posvícení?

2. r.
Čít. 29 – kamarádi v kožíšku – čtení, význam slov,
ovoce na podzim, vlastní jména, odpovědi na otázky
Pís. 11 – N, Ň

ČJ

Rozdělení hlásek – opakování
ČJ1 – 29/4 – hlásková a slabičná stavba slov
PL 2,3

Opakování druhů vět – oznamovací, tázací.
Uč. 27/1,2,3 – ústně – věta rozkazovací
ČJ2 - 28/6

M

Procvičování násobků 0 – 7, slovní úloha
jednoduchá, složená – PS 34
Hotoví žáci dokončují Pohádkové počítání nebo
nový PL Násobky č. 7
Opak. stromy, keře, byliny
Houby – uč. 16, PS 14. Kam patří houby, jak se
rozmnožují? Stavba těla, jedlé, nejedlé, jedovaté.

Procvič. +- do 20 – PL, PS 32, sudoku
ODČÍTÁNÍ 11 – 2 …

Les na podzim uč. 8,9/1 + ježek a krtek.
Pojmenuj rostliny, houby, živočichy - jak se připravují
na zimu?

Opakování lekce 2 – dopsání slovníčku – str. 8

---

PVK
AJ3

Příprava na písemné opakování z lekce 2
školní potřeby – uč. str. 8
barvy – uč. str. 10
fráze – What’s your name? How are you?
Where are you from?, How old are you? +
odpovědi
Uč. str. 13 – překlad a psaní dopisu

Úterý 2. 11.
Stavba slov – uč. 28/3 – ČJ1
ČJ
Slovní přízvuk uč. 9/1,2 + PL 2. Strana 2/1
Pravopis – opakování – PL 2/2

G

Rovinné útvary a tělesa – PS 23, 24

Čt/Ps

Přednes básně Listopad
PL Dušičky – čtení, práce s textem /věty o
podzimním počasí, porozumění – reakce na
otázky, přirovnání – hřbitov = ? …/
Opis z tabule: Ráno leží na všem jinovatka. Celý
svět je trochu do bíla. Sluníčko se ukazuje jenom
nerado. A když, tak je bledé, unavené. Začíná
listopad.

AJ3

PS str. 18 – Quizzy’s Questions
Písemné opakování lekce 2
Colin in Computerland – komiksový příběh –
poslech + čtení

Druhy vět – lístečky, věta O,T,R + PS 18 – rozkaz. v.
Uč. 28/1 – věta přací, cv. 2 ústně, 3 – ČJ1
PS 18
ČJ 2 – uč. 29/3 – vymysli další 4 věty O,P,R,T.
Bod, přímka, úsečka
Lomenbá čára – PS 44

PL Dušičky – čtení, práce s textem /věty o podzimním
počasí, porozumění – reakce na otázky, přirovnání –
hřbitov = ? …/
Opis z tabule: Ráno leží na všem jinovatka. Celý svět je
trochu do bíla. Sluníčko se ukazuje nerado. Je bledé,
unavené. Začíná listopad.

___

Středa 3. 11.
Obojetné souhlásky uč. 30
ČJ
Diktát – věty s tvrdými a měkkými souhláskami
M
PVK
Čt/Ps

AJ3

Druhy vět – PS 19, ústní procvičování
Cvičný diktát uč. 31/6a

Procvičování násobků 0 – 7, slovní úloha
jednoduchá, složená, procvičování – PS 35
Hotoví žáci dokončují Pohádkové počítání nebo
nový PL Násobky č. 7
PL Podzim v lese 1,2 – patra, rostliny, houby

Procvičování +- do 20 – PL
Procvič. odčítání – PS 36

Přednes – Listopad
Čít. 44 – Proč se javor na podzin červená – výrazné,
plynulé čtení, význam stromů, listnaté stromy.
Čít 45 – Vrabec. Ptáci – encyklopedie
Přepis názvů z učebnice
Nová slovní zás. – hračky – uč. str. 16

Čít. 31 – Jak byl Pepík s Mikešem na hruškách
Čtení, vlastnosti postav, vyprávění, porozumění.
J. Lada: Mikeš
Pís. 11 – M, psaní jmen

PL živočichové + opakování uč. 8,9
Listnaté stromy uč. 10 + PL stromy a plody

___

PS str. 19/1,2
DÚ - Slovníček str. 9 - vybraná slovíčka – toy, car,
train, doll, lorry, robot, dinosaur

Čtvrtek 4. 11.
Uč. 31 – VS po b
ČJ
M

Procvičování násobků 0 – 7
Násobky č. 8 – PS 36, PL Pohádkové počítání 61, 62
Hotoví žáci dokončují Pohádkové počítání nebo
nový PL Násobky č. 7

PVK/Čt

PL Podzim v lese 3,4 - živočichové

Pátek 5. 11.
Dělení č. 8– PS 37, Pohádkové počítání 63
M
Hotoví žáci dokončují Pohádkové počítání nebo

Druhy vět – PS 20 + ústní procvičování
Cvičný diktát uč. 31/6b
Procvičování +- do 20 – PL
Příklady 12 – 3 ….. – PS 37

Čít. 33 – Ohýnek. Roční období, hledání v textu,
vlastní jména, význam slov
Pít. 12 – v – 6 řádků

Procvičování +- do 20 – PL
Procvičování odčítání a skivních úloh – PS 38

nový PL Násobky č. 7

ČJ

PS 1/1 – 4 – procvičování řady VS po b

Čt/Ps

PL Jeřáb není jeřabina – hlasité čtení, porozumění,
vyhledání informací. Písemný záznam na PL.

MM str. 10

Druhy vět – uč. 30
Diktát uč. 30/6c
Čít. 23 žlutá – Vítr
Sloky, verše, rýmy, přednes. Význam slov, slovesa.
Vítr škůdce i pomocník.
Pís. 12 - dopsat
MM str.16, dokončovat vše předchozí

