
 Odevzdávání ke konci školního roku 

Domácí děti: 
Učebnice matematiky, čtenářský deník, víkendový deník do úterý 16.6. BUĎ: 

 Zanést na recepci školy 

 v pondělí 15.6. či v úterý 16.6. v čase 15:00- 16:00 

NEBO: 

 Poslat domů paní učitelce tak, aby to nejpozději 16.6. měla doma. 

Školní děti: 

Čtenářský deník, víkendový deník do pondělí 15.6. 

 Nechat ve třídě pod tabulí. 

Učebnice matematiky do středy 17.6. 

 Nechat ve třídě pod tabulí. 

 
 

JMÉNO:    

TÝDENNÍ PLÁN PAVOUČCI 2.C 

15. - 19. ČERVNA 

 

 

ČTENÍ: 
 

Snažit se pravidelně číst vlastní rozečtenou knihu. 
 

Dobrovolný poslech z knihy Pavouček Pája (autor: Pavel Šrut). 

 

PSANÍ: 

 Tvůj víkendový deník je u nás. Zápis dělat nemusíš, pokud chceš, napiš ho na papír a 

pak vlep. 

 
ČESKÝ JAZYK: 

DOBROVOLNÉ: Napiš jedno ráno své rodině k snídani ranní dopis. 

Hravé video 12 Hra na odhad velmi doporučujeme. 

MATEMATIKA: 

  Domácí děti: učebnice odevzdána, odpočívejte. 

Školní děti: čekají matematické hrátky. 



SVĚT KOLEM NÁS: 

     Léto – jak vypadá krajina v létě, letní aktivity, počasí apod. Povídání s rodiči. 

 
VÝCHOVY: 

 V rámci výchov (výtvarná, tělesná, dramatická a hudební výchova) doporučujeme 
pohyb na čerstvém vzduchu, malujte si, tvořte, zpívejte a hrajte si pro radost. 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

  Světlana: https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/aj-tr-week-14-15-06-19-06-2020.8896 

   Petra: https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/2-c/anglicky-jazyk/2-abc-12-06-19-06.8920 

POSLEDNÍ DOBROVOLNÁ ONLINE SETKÁNÍ: 

Pondělí 15. 6. 10:00 – 10:15 Děti, které se učí ve škole. 

Pondělí 15. 6. 11:00 – 11:45 Děti, které se učí doma. Téma 

setkání: Čtení z víkendových deníčků. 

S sebou: víkendový deník pokud máš, pokud už jsi odevzdal/a budeš jen mluvit. 

 
Úterý 16. 6. 10:00 – 10:45 Děti, které se učí ve škole. 

Úterý 16. 6. 11:00 – 11:45 Děti, které se učí doma. Téma 

setkání: Hrátky s češtinou II. 

S sebou: papír, penál. 

 
Čtvrtek 18. 6. 10:00 – 10:45 Děti, které se učí ve škole. 

Čtvrtek 18. 6. 11:00 – 11:45 Děti, které se učí doma. Téma 

setkání: Hrátky s matematikou. 

S sebou: papír, penál. 
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