
TÝDENNÍ PLÁN

30. 3. - 3. 4.
Informace k výuce

Obecné 
informace:

ČJ (pracovní sešity):
Cíl: čtení procvičuji také na včelce

- Už čteme a píšeme sami (čteme o obojživelnících)  str. 33-35
(INFORMACE O ZVÍŘATECH PŘEČTĚTE A DOPLŇTE ÚKOLY K TEXT), NA VOLNÝ LIST DĚTI NAMALUJÍ ALESPOŇ 3 
OBOJŽIVELNÍKY A DOPLNÍ JEJICH JMÉNA

- ČTENÍ – četbu knihy na dva dny v týdnu zaměňte za procvičování na www.vcelka.cz (jak se bezplatně registrovat jsem již zasílala)

Cíl: písmena dobře vážu ve slova
- Písanka (píšeme písmenka V, r) po str. 26  (V PŘÍLOZE PŘIKLÁDÁM FOTO, JAK SPRÁVNĚ PSÁT PÍSMENA)

Cíl: povídám o sobě a čtu 
- Televizní vysílání – nahrajte krátkou zvukovou zprávu pomocí telefonu – záznamník/diktafon, nahrajte do PC a pošlete v příloze 

edookitem nebo na bartesova.zsdeblin@gmail.com      (Jak se mi daří? Kousek ukázky čtení – oboje v jedné zprávě)

Cíl: opakuji hodiny
M (pracovní sešit): 

- Matematika 2 (Všímáme si podmínek, počítáme do 20)  str. 32-34 (autobus vynechejte), K opakování je možné použít st. 60-64

Cíl: vím, jak se starat o domácí zvíře
NSV: Domácí zvířata
Děti si namalují svého domácího mazlíčka (pokud nemají, namalují, vysněné zvířátko, které by si přály) a k němu napíší informace o tom, jak se o 
ně správně starat.
Forma: na A4 děti do středu namalují zvířátko a jeho jméno, okolo budou psát informace jak o toto zvířátko pečovat (alespoň 5 základních 
informací pro správného chovatele:-)

AJ – https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

Dále doporučuji k procvičování:
gramar.in, umimeto.cz, skolasnadhledem.cz, skolakov.eu, www.vcelka.cz,   www.fraus.cz/ucenidoma, http://www.matika.in/cs/

Prosím, aby si děti cíle u předmětů (ČJ si mohou zvolit jeden) zapsaly do ŽD. Děkuji.
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Prosím, posílejte mi tento týden zprávičku=podcast (audio – je to taková novinka i pro mě:-) a list s domácím mazlíčkem a obojživelníky. Víc není 
nutné:-)

Jistě jste si všimli, že co nevidět dokončíme Písanku1, proto jsem připravila ve škole následující Písanky 2 i 3. Dále pak sešity, které jsou určeny k 
diktátům, přepisům atd.  Pokud to bude ve vašich možnostech vyzvedněte si je v průběhu dvou týdnů přímo ve škole a to v kanceláři školy v době 
úředních hodin. Zároveň mi tam prosím zanechejte Písanku 1, abych se mohla podívat jak se dětem dařilo.

Pokud potřebujete poradit s učivem, prosím obraťte se na mě přímo přes edookit nebo e-mail: bartesova.zsdeblin@gmail.com  .    Přes sekretariát 
školy je to zdlouhavé a mnohdy zprávy zapadnou v množství úředních zpráv. Děkuji za pochopení.

S pozdravem, 
Eva Bartesová
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