
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Už čteme a píšeme sami (čteme U nás dětí) po str. 46

Cíl: Přečtu si přípěh Tryskové letadlo 
se vrací.

Cíl: Používám psací Č a C ve větách. Písanka 2 - str. 4-6
Televizní vysílání: Děti si vyberou jeden z dílů pohádky Malá čarodějnice a ten shlédnou.
https://www.youtube.com/watch?v=ERKJTEfYpeI
Pak mohou vytvořit formou komixu (alespoň 6 políček) vlastní příběh o Malé čarodějnici. Jak kouzlila, až 
vykouzlila... (Máme silnou základnu příznivců Harryho Pottera, tak místo Malé čarodějnice může být 
komiks o Harrym.)

Matematika Pracovní sešit:

Cíl: Zvládnu zapsat čtverec do 
hod. ciferníku.

Matematika 2 (Pracujeme s hodinami, přesouváme krychli) str. 43 cv. 1, 2, 3 ne, 4 dobrovolné - úkolem je 
přemístit jednu krychli (v příloze jsou dvě možná řešení tohoto úkolu, také úkol se sítí,  ten má 10 
možných řešení), 5, 6. str. 45 celá (ve cv. 12 děti doplňují spojením hodinových bodů čtverec)

Náš svět
Věda nás baví vs Lidové tradice pálení čarodějnic - děti si mohou vyrobit z přírodních materiálů 
čarodějnici (ta může zdobit tradiční hranici při pálení čarodějnic).

Cíl: Vytvořím čarodějnici z 
přírodních materiálů.

Pro malé vědce ještě ponechávám 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 i foto vyrobené čarodějnice. Moc děkuji za úžasná videa s pokusy. 

TÝDENNÍ PLÁN
27. 4. - 1. 5.

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.

Po přečtení příběhu str. 46 děti odpoví na dvě otázky v dolní části strany. Pro zájemce z řad vynálezců a 
konstruktérů přikládám návod na výrobu modelu letadla Orlík. Někteří si jej už vyráběli:-) Dobrovolný 
úkol: Děti si mohou poslechnout audio příběh z knihy: Velcí vynálezci od Marcina Jamkowskiho (pokusím 
se vytvořit nahrávku a zaslat v pondělí 27. 4. podvečer)


