
20. TÝDENNÍ PLÁN  

20. 1. - 24. 1.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Milí rodiče,
v následujícím týdnu děti čeká pololetní písemné opakování z českého jazyka (úterý 21.1.). Také budu doplňovat hodnocení a komentáře do edookitu. První 
pololetí bude ukončeno 22.1. včetně absencí (dle mé kontroly, která proběhla 17. 1., jsou všechny absence řádně omluveny).
------------
Plán na příští týden 
ČJ (pracovní sešity):

- Začínáme číst a psát (Písmeno G píšeme krátké věty, čteme krátké věty, komiks, píšeme můj deník) str. 71-76
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 67-70
- Uvolňovací cviky–shrnutí uvolňovacích cviků (horní zátrh, dolní zátrh, horní klička, dolní klička)

M (pracovní sešit): 
- Matematika 1 (Počítáme do 12, počítání je zábava) str. 59-61. Matematika k procvičování na stránkách: http://www.matika.in/cs/

NSV –  Rok (měsíce v roce – téma zůstává)
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 23. 1. má téma: Popis přípravy nápoje (čaj, kakao, limonáda, citronáda...)
Př. Příprava čaje. Připravím si: hrneček, lžičku, citrón, med, čaj… Postupuji takto: 1. Napustím vodu do konvice. 2. Zapnu konvici. 3.Vodu přivedu k varu...
Text +obrázek.

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.

V úterý 21.1. si děti přinesou jeden druh ovoce (př. 1 jablíčko nebo 1banán nebo 1hrušku…) Připravíme si dle návodu (prac. seš. Začínáme číst a psát str. 71) 
salát, který si pak děti společně sní. Vyvarujeme se alergenů, které jsou mi ve třídě známé (oříšky a semínka). Doplníme o citrón a med. Případně mi napište, 
pokud má Vaše dítě zvýšenou citlivost na některé další druhy ovoce. Děkuji za spolupráci.

Krásné lednové dny přeje Eva Bartesová.
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