
Předmět + cíle Učivo Splněno     ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Už čteme a píšeme sami (čteme U nás dětí) str. 42-44

Cíl: Přiřadím k velkému 
psacímu písmenku písmenko 
malé psací. 

Cíl: Správně píši psací 
písmenko c a č. Písanka 2 (písmenka c, č a C) str. 1-3

Televizní vysílání: Ve vědecké laboratoři. Děti si namalují laboratoř a popíší, co by v jejich laboratoři nemělo 
chybět (kádinky, zkumavky, mikroskop…) Fantazii nebudu omezovat:-)

Matematika Pracovní sešit:

Cíl: Určím pořadí šneků. Matematika 2 (Určujeme pořadí, hrajeme si na obchod, pracujeme s hodinami) str. 40-42. 

Náš svět

Věda nás baví. I v kuchyni se dají dělat úžasné pokusy, důkazem je vynálezce James Watt, který si v kuchyni 
všimnul, že na hrnci poskakuje poklička. Chtěl si ověřit, jakou sílu má pára, a tak naskládat na pokličku 
kamínky, které pak létaly po kuchyni. Ocenění jej za to nečekalo.-) Později se však stal světovým vynálezcem.

Cíl: Zvládl/a jsem 
jednoduchý pokus.

Pro malé vědce přikládám odkazy, kde mohou sledovat různé pokusy a také si některé vyzkoušet (raději s 
asistenty - rodiči)
https://vida.ecomailapp.cz/public/show/32618/53/93ea11a69ff8d5e52358d669cbbe81af
https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc

Anglický jazyk AJ – https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs
Cíl: Poslechnu si anglickou písničku.

S pozdravem Eva Bartesová

Pokud to bude možné, zašlete mi tento týden Televizní vysílání a kdo bude mít chuť dokumentovat pokus, tak foto nebo i krátké video. 
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
20. 4. - 24. 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.

Ve středu prac. sešitu je dvojstránka s písmeny. Je možné si je vystříhnout a hrát si např. pexeso, tvoření slov z 
písmen, z balíčku si vyber dvě písmeka - jedním bude slovo začínat druhým končit. Jistě najdetete i další hry, 
které budou děti bavit.


