
18. TÝDENNÍ PLÁN  

13. 1. - 17. 1.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Milí rodiče,
v následujících týdnech děti čeká pololetní písemné opakování z matematiky a českého jazyka. Matematiku si napíší ve středu 15.1. a český jazyk v úterý 21.1.
------------
Plán na příští týden 
ČJ (pracovní sešity):

- Začínáme číst a psát (Písmeno Z, Ž píšeme krátké věty, čteme krátké věty) str. 63 zadána jako DÚ  64-70
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 63-67
- Uvolňovací cviky – shrnutí uvolňovacích cviku (horní zátrh, dolní zátrh, horní klička, dolní klička)

M (pracovní sešit): 
- Matematika 1 (Počítáme do 12, pozorujeme čísla a tvary) str. 56-59. Matematika k procvičování na stránkách: http://www.matika.in/cs/

NSV –  Rok (měsíce v roce)
AJ – Clothes- I am wearing.. (hry k tématu i slovíčka naleznete na stránkách): 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04?cc=cz&selLanguage=cs

Televizní vysílání ve čtvrtek 16. 1. má téma: Moje narozeniny (ve spojitosti s tématem Rok v NSV). Zaměřené na časové vytýčení tohoto data v průběhu roku, 
ročního období, příroda v průběhu roku atd.
Př. Moje narozeniny jsou 6. dubna. Jde o jarní měsíc. V tuto dobu se v přírodě děje… Narozeniny slavím společně s… Největší radost mi udělá…
Text-min. 3 věty +obrázek. Vysílání již zapisujte do sešitu (v pondělí budou dětem předány).

Okruhy na písemné opakování ČJ – diktát slov, doplnění chybějících písmen ve slovech. Odpovědi k přečtenému textu. (př. Králík má čtyři nohy. ano/ne). 
Zápis slov podle obrázkové předlohy. Zápis krátkých slov/vět k přečtenému textu (viz Prac. seš. Učíme se číst a psát str. 57–63). Doplnění prvních a posledních 
písmen slova. Uvolňovací cviky – horní zátrh, dolní zátrh, horní a dolní klička. Hledání ukrytého slova ve slovech (př. MYŠLENKA – MYŠ, LENKA). Záměna 
písmene ve slovech a vytvoření nového slova (př. SŮL – HŮL, PES -LES). Tvorba slov z písmen. Všechny tyto okruhy procvičujeme v prac. seš. Učíme se 
číst a psát a prac. seš. Hrajeme si ve škole i doma.
Okruhy na písemné opakování M – zápis číslic, sčítání a odčítání v oboru čísel do 12, porovnávání >, <, =, krokování (zápis šipkami), slovní úloha (zaměřená 
na sčítání), dělení čísla (př. Rozděl číslo 9 na 2 čísla), číselná řada, stavby z kostek – zápis podlaží a počet kostek, doplnění sčítance (př. 4 +_ = 8)

V úterý 14.1. (9.30 –10.30) shlédneme v prostorách školy anglické divadlo Dr. Klutz. Cena představení je 70,-/dítě. Částku je možné uhradit do 13.1. Děkuji.
Prosím o zaslání vyplněných návratek na Plavecký výcvik nejpozději do pátku 17. 1. Děkuji.

Krásné lednové dny přeje Eva Bartesová.
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