
                                 1.B TÝDENNÍ PLÁN 

     2.5. –9.5. 2020 

 

TÉMA TÝDNE:  HMYZ 

ČESKÝ JAZYK 

CÍL 

 ČTU KAŽDÝ DEN 20  MINUT 

 VYTVOŘÍM KOMIKS PODLE ZADÁNÍ   

           
UČEBNICE II. Díl str. 38    

  str. 39   

  str. 40 dobrovolná   

     

MOJE KNÍŽKA čtení vlastní knížky   

PÍSANKA 

2. díl (kočička) Str. 5 opakování   

  Str. 6 opakování   

  Str. 7 nové písmenko „h“   

  https://www.youtube.com/watch?v=7egCKPpxaow   

TV 

HMYZ – zkus vytvořit komiks, ve kterém bude jedna z postav z hmyzí říše (např. moucha, vosa, včela, motýl atd.), 

inspiraci zasílám na konci plánu 

Kritéria –  

 zajímavý název 

 alespoň 4 „okénka“ 

  barevný 

  nejméně 6 slov, nebo vět 

 termín do 15.5. 

 prosím o zaslání - děkuji   

    

https://www.youtube.com/watch?v=7egCKPpxaow


 
 
  

   

MATEMATIKA 

CÍL 

 

 VYLUŠTÍM ŠIFRU (str. 42 cv. 2) 

 PŘEČTU A ZAPÍŠU HODINY (str. 42 cv. 2) 

 VYMYSLÍM VLASTNÍ ÚLOHU S PENĚZI (str. 41 cv. 8)   

     

PS II. Díl 

str. 41  děti si vyřešeí: 

cv. 6 – děti pracují s obrázkem z předchozí stránky  

cv. 7 – žlutý a zelený had je povinný, modrý a hnědý dobrovolný (u modrého hada je více řešení) 

cv. 8   

cv. 9 – děti zkouší řešit pomocí párátek, brček, špejlí   

  

Str. 42 děti řeší: 

cv. 1 (buď si zapíší ručičky a pak přečtou, kolik je hodin, nebo zapíší ručičky podle diktátu) 

cv. 2 

cv. 3 

cv. 4 – žlutý trojúhelník je povinný, zelený je dobrovolný 

cv. 5 – děti zkouší řešit pomocí párátek, brček, špejlí   

     

  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 

 
 NAJÍT ALESPOŇ 4 RŮZNÉ DRUHY HMYZU (v encyklopedii, na počítači, na zahradě, jak kdo chce) 
 NAUČIT SE POZNAT A POJMENOVAT 1 HMYZ, KTERÝ JSEM NEZNAL 

     

Pokud děti budou chtít, mohou si prohlédnout videa: 
- Roháč obecný - https://www.youtube.com/watch?v=QnlkM0wvt9U 
- Souboj roháčů - https://www.youtube.com/watch?v=x8SF4SXEonI&t=8s 
- O včelkách a medu - https://www.youtube.com/watch?v=DyJIMsHIK1Y 

http://www.matika.in/
http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=QnlkM0wvt9U
https://www.youtube.com/watch?v=x8SF4SXEonI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=DyJIMsHIK1Y


- Otakárek fenyklový - https://www.youtube.com/watch?v=RerrboDu91k 
- Vývoj motýla - https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc 
- Vývoj motýla - https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxtk – velmi pěkné video, kde děti vidí vývoj od vajíčka po dospělcem 
- A nakonec písnička pro radost „Polámal se mraveneček“ - https://www.youtube.com/watch?v=oRJfDW23Fi0 

   

 

                                                                                                              

 

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