
Předmět + cíle Učivo Splněno     ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Už čteme a píšeme sami (čteme O zvířatech - mraveneček, koník, U nás dětí - básničky) str. 38-41

Cíl: Čtením zjišťuji 
informace i v encyklopedii 
zvířat.
Cíl: Vybavuji si psací 
písmenka. Písanka 1 dokončení str. 30 - věty vhodně doplňte dle nápovědy, str. 31 přepište psacím písmem.

Televizní vysílání: Jak jsem zasadil/a semínko… děti napíší kratší příběh nebo pohádku, co se stane, když 
zasadím kouzelné semínko. Nezapomeňte obrázek a otázku pro čtenáře:-)

Matematika Pracovní sešit:

Cíl: Řeším úlohy, které již 
znám (řešil/a jsem je).

Matematika 2 (Počítáme do 20, stavíme stavby z krychlí, neposedy) str. 38-39(autobus vynechejte). K 
opakování je možné použít st. 60-64. K úloze 3/38 přikládám foto s řešením. Je nutné se vracet v prac. sešitě ke 
cvičení stavby, které je na uvedených stranách (8, 10, 14, 15).

Náš svět Vynálezy mění lidem život. Přikládám krátký komiks - příběh vynálezce.
Cíl: Znám využití některých 
vynálezů.

Na volný list děti namalují 3 významné vynálezy, které se používají v domácnosti. Obrazek doplní o 
název vynálezu a k čemu slouží, případně kdo jej vynalezl. 

Anglický jazyk AJ – https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs
Cíl: procvičuji online

S pozdravem Eva Bartesová

Pokud to bude možné, zašlete mi tento týden Televizní vysílání a vynálezy. Nic jiného není třeba posílát. 
Připomínám, že Písanky 2, 3 jsou připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. Písamku 1 zde můžete zanechat. Převezmu si ji k nahlédnutí a založím dětem do 
portfolia.

TÝDENNÍ PLÁN
13. 4. - 17. 4.

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.

Děti si přečtou kratší text o hmyzu (vyberou si jeden druh - kobylka, mravenec…) Pokusí se někomu v rodině o tomto 
zvířátku říct, co si přečetl a to pomocí hádanky. Př. Maminko hádej… mám šest nohou, živím se mšicemi a na 
krovkách mám sedm teček. Kdo jsem?


