
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Už čteme a píšeme sami (čteme U nás dětí) po str. 47- 49

Cíl: Přečtu si příběh: Jak udělat 
mamince radost. Vyplním zadané 
úkoly k textu.

Cíl: Píšu písmenka h, ch a Ch. Písanka str. 7- 9
Televizní vysílání (dobrovolné): tento týden budou děti plnit challenges ("tajné" výzvy a příští týden 
sepíší to, co se jim podařilo:-) Písemné vyhotovení (dobrovolné) pak zasílejte, až následující týden od 11. 
5. (text by měl mít alespoň 6 vět).

Matematika Pracovní sešit:

Cíl: Řeším příklady v pavučinách.

Matematika 2 (Počítáme s pavučinami - řešení úloh v příloze.) Strany 46-47 celé. Cv. 8/ 47 děti vyřeší 
příklady v řádku a každý výsledek zapíší tak, že vybarví políčko v čtverečkové sítí - výsledkem je slovo 
LET).

Náš svět

V říši hmyzu. Během tohoto týdne se děti mohou seznámit se životem hmyzu (v přírodě pozorují - 
mravence, slunéčka, včely, čmeláky, škvory…). V příloze zasílám scan z hmyzí říše (materiály jsou 
doplňkové,  děti si v nich mohou prohlížet, číst a doplňovat tajenky či úkoly - nejsou povinné).

Cíl: V přírodě pozoruji hmyz. 
Poznám tří druhy. Dobrovolný úkol: Vyrobím v zahradě škvorkovník (domeček pro škvory). 
škvorkovník návod https://www.youtube.com/watch?v=d6UwNMISm_0
vývoj včely https://www.youtube.com/watch?v=74_v4wf011k
Anglický jazyk AJ – https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs
Cíl: Poslechnu si anglickou písničku.

Mravenčí ukolébavka, děti si jí 
mohou poslechnout a zazpívat. https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0
Tento týden si oddychněte od zasílání materiálů. 

TÝDENNÍ PLÁN
4. 5. - 8. 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 na str. 47 si děti vymyslí, z čeho byste vy, maminky měly radost a také každý svoji 
maminku namaluje, když má radost. To prosím nechte zcela na dětech. Spolupráce bude nutná, až při 
získávání odpovědi na otázku: Co by mamince udělalo radost? Dobrovolný úkol: Děti na tento týden 
dostanou tzv.challenges = " tajné" výzvy ( audio nahrávku pošlu v neděli v podvečer, ale bude určená 
výhradně pro děti, maminky snad budou během týdne mile překvapeny:-))



Přeji krásné májové dny, Eva Bartesová


