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     20.4. –24.4. 2020 

 

TÉMA TÝDNE:  ČLOVĚK A ČAS 

ČESKÝ JAZYK 

CÍL ČTU KAŽDÝ DEN 20  MINUT   

         PŘEČTU SLOVA: VE VODĚ, NA SOUŠI, VE DNE, NA SLUNCE, NA CESTU na str. 33 DOHROMADY   

UČEBNICE II. Díl str. 33 (ve cvičení dole děti doplní ANO/NE)   

  str. 34   

  Str. 35   

  

A pokud už máš čtení dost, můžeš se protáhnout se zvířátky. Kolik zvířátek zvládneš zacvičit? Jedno, dvě, nebo 

snad všechny? Jógové pozice jsou na konci plánu.   

MOJE KNÍŽKA čtení vlastní knížky   

PÍSANKA Str. 30   

  Str. 31   

  Str. 32 – na této stránce si děti procvičují slova (věty), která jim dělala potíže   

  

Prosím o oskenování (ofocení) str. 31 a poslání do edookitu. Pokud to není možné, prosím, napište mi. Děkuji 

Prosím, zkontrolujte si, že doma máte PÍSANKU 2 s obrázkem kočičky. Začneme s ní pracovat od příštího týdne.   

TV 

OBOJŽIVELNÍK, KTERÝ SE MI LÍBÍ (NELÍBÍ) – napiš alespoň 6 vět o OBOJŽIVELNÍKOVI, který se ti líbí, 

anebo nelíbí (proč se ti líbí, nebo nelíbí, co o něm víš, jestli bys ho chtěl chovat doma apod.). Vybraného 

obojživelníka můžeš nakreslit, nebo vystřihnout, vytisknout apod. Těším se na zajímavé texty     

   
Pozn. K PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ DOPORUČUJI VYUŽÍT WWW.VCELKA.CZ, KDE JE PRO DĚTI PŘICHYSTÁNO MNOHO ZAJÍMAVÝCH ÚLOH FORMOU 
NETRADIČNÍCH HER. 
 
 
  

http://www.vcelka.cz/


   

MATEMATIKA 

CÍL 

VYPOČÍTÁM 1 TROJÚHELNÍK na str. 35 

SPRÁVNĚ VYPOČÍTÁM 6 PŘÍKLADŮ Z 8 na str. 35 cv. 10 

BEZ CHYBY DOPLNÍM ČÍSLA TAK, JAK JDOU PO SOBĚ na str. 36 cv. 1   

     

PS II. Díl 

str. 35 (ve cv. 8 děti nejprve doplní čísla a hodinové ručičky na ciferníky, pak řeknou, kolik je hodin, 

pokud děti znají digitální hodiny, mohou si je zapsat do žlutých čtverečků vedle hodin) 

(myslím si, že nejvíce se dětem bude líbit cv. 9 – přeji „Dobrou chuť“)   

  

Str. 36 (u cv. 3 a 4 doporučuji napsat čísla např. na PET vršky a nechat děti nejprve poskládat, pak 

zapsat do sešitu) 

(cv. 5 – když jsme dříve řešili toto cvičení, mnoha dětem dělalo potíže, doporučuji nakreslit a 

vystřihnout několik zelených čtverečků a několik modrých koleček a nechat děti poskládat do sešitu, 

pak nakreslit, nebo nalepit a vyřešit úlohu pod obrázkem)   

  

str. 37 (cv. 6 – pokud je bus pro děti obtížný, prosím, vynechte jej) 

cv. 9 – čísla v modrých čtverečcích v trojúhelníku se doplní do modrých čtverečků pod 

trojúhelníkem a jejich součet musí být 5, obdobně u žlutého trojúhelníku – čísla ze žlutých čtverečků 

musí dát dohromady číslo 6)   

  Pokud děti budou samy chtít, mohou si pracovat v sešitě napřed.    

 online procvičování najdete např. www.matika.in, www.skolasnadhledem.cz  

   

NÁŠ SVĚT (PRVOUKA) 

CÍL 

VYJMENUJI DNY V TÝDNU 
VÍM, KTERÉ DNY JSOU PRACOVNÍ 
VÍM, KTERÉ DNY OZNAČUJEME JAKO VÍKEND 

     

V příloze zasílám pracovní list (NENÍ POVINNÝ).  V tomto pracovním listu se děti učí názvy dní v týdnu podle pohádky o housence. Pohádku si můžete pustit na: 
https://www.youtube.com/watch?v=oS8VZJSDru8 (video je ve slovenštině, ale myslím, že mu děti porozumí) a pro nadšené angličtináře přikládám odkaz v angličtině: 
https://www.youtube.com/watch?v=kMjTKNoZn_o (děti se tak nenásilnou formou mohou seznámit s názvy dnů v angličtině) 
Videa můžete využít i pro procvičování paměti – po zhlédnutí se zeptejte, co snědla housenka jako první, druhé atd., co se stalo, až se najedla. Děti mají tento typ her rády. 
Z Vašich zpráv vím, že se dětem čtení o zvířátkách hodně líbí, proto jsem jim k tématu našla videa, která pro ně mohou být zajímavá (jsou nepovinná, odkazy zasílám pro 
zpestření: 
Neuvěřitelné žáby (tento dokument je hodně dlouhý, ale stačí se podívat na prvních 10-15 minut) - https://www.youtube.com/watch?v=xbfxuM0G4rY 
Hlasy žab  České republiky - https://www.youtube.com/watch?v=NsfzBxIGGT0 
Živočichové v Chráněné krajinné oblasti Poodří, kde děti mohou zjistit, jestli u nás žije ryba, která není němá - https://www.youtube.com/watch?v=JCBfZJF0okU 

http://www.matika.in/
http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=oS8VZJSDru8
https://www.youtube.com/watch?v=kMjTKNoZn_o
https://www.youtube.com/watch?v=xbfxuM0G4rY
https://www.youtube.com/watch?v=NsfzBxIGGT0
https://www.youtube.com/watch?v=JCBfZJF0okU


K procvičování čtení  si děti vyzkouší  cvičení  na https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e99b72a8faa4 (www.gramar.in – 1.ročník – obrázková slova). Toto cvičení je 
povinné. Držím palce, ať se daří  

   

 

                                                                                                               Příjemný týden, zdraví a pohodu přeje uč. Monika a as.ped. Alena 

JÓGA PRO DĚTI SE ZVÍŘÁTKY 

                  

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e99b72a8faa4
http://www.gramar.in/


 

 

 

 

 

 

 


