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PŘEDMĚT

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ČESKÝ JAZYK

POZNÁM A PÍŠU PÍSMENKO "J" A "N"

POUŽÍVÁM SPRÁVNĚ ZNAK = PRACOVNÍ SEŠIT STR. 28/1, 2, 4; 29/6, 8; 30/celá; 31/celá

ROZEZNÁM, KDE SLYŠÍM VE SLOVĚ "A"

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 32-35

  Týdenní plán

    19.10. - 23.10.

UČIVO

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 32-35

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 26-29

HLÍDÁM SI SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY   UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 13-14

POZNÁM 4 BARVY

SLOVÍČKA: RED, BLUE, YELLOW, ORANGE, GREEN. 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/ga

mes_01_03/games_unit03_01?cc=cz&selLanguage=cs

ČTU SÁM/A KRÁTKÁ SLOVA V PRACOVNÍM SEŠITU

CÍL

POROVNÁVÁNÍ PLODŮ JABLKA, ŠVESTKY, PAPRIKY A OKURKY 

(BARVY, TVARU, DUŽINY, SEMEN). DOPLNĚNÍ PRACOVNÍHO 

LISTU V SEŠITU "NÁŠ SVĚT".POROVNÁM PLODY NĚKTERÝCH ROSTLIN
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Informace pro rodiče:

                    
Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit. Přejeme klidný a hlavně zdravý týden a prima 

prodloužené podzimní prázdniny. Těšíme se v listopadu na viděnou ve škole.            

Vážení rodiče, přesunuli jsme se do druhého týdne distanční výuky. Myslíme na Vás i na děti a věříme, že se jim doma daří pracovat podle týdenního plánu. 

Následující týden jsou prodloužené podzimní prázdniny a pak už se snad znovu potkáme ve škole. Věříme, že jste  všichni zdraví a tak to i zůstane. 

V tělesné výchově si udělejte procházku po okolí. V případě příznivého počasí můžete vyrazit i na kola. 

V našem světě rozdělte plody do skupin a povídejte si o tom, proč jste je rozdělili zrovna takto: barva, tvar apod. Pak každý plod rozkrojte a prohlédněte si, 

jak vypadá uvnitř. Děti zjistí, že je každý uvnitř jiný, má jiná semena. Namalují si řez barevně do pracovního listu. Pokud zvládnou, mohou si na linku napsat i 

název plodu nebo aspoň jeho první písmenko. Nakonec plody můžete sníst. Dobrou chuť 😊.

V českém jazyce prosím nadále robotujte a zkoušejte číst krátká slova z pracovního sešitu nebo robotovacích listů. 

V matematice vybíráme cvičení, u kterých si myslíme, že je děti samy zvládnou. Pokud by to přece jen nešlo, nebojte se ozvat, můžeme úkol otevřít na 

videokonferenci. K úkolům na str. 28/4 nebo 29/8 používejte párátka, sirky nebo špejle, podle toho, co doma máte. Na str. 30/1 děti budou porovnávat 

nejprve předměty a potom teprve číslice, v úkolu číslo 3 píšou znaménko =. 

Televizní vysílání probíhá nadále, tématem tohoto týdne je: CO DĚLÁM, KDYŽ NEMOHU CHODIT DO ŠKOLY. Prezentovat budeme buď po návratu do školy 

nebo na videokonferenci, kdyby se distanční výuka náhodou protáhla. 

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech tvořte. Děti mohou malovat, modelovat z plastelíny, skládat z lega nebo jiné stavebnice, skládat puzzle, 

zkrátka to, co je baví. Pokud budete mít čas a chuť, můžete mi obrázky/výrobky vyfotografovat a poslat na email klimova.zsdeblin@gmail.com

V hudební výchově můžete zpívat spolu s youtube kids např. https://www.youtubekids.com/watch?v=hES2zIHyTkQ&hl=cs

V anglickém jazyce se Vám na uvedeném odkazu zobrazí pexeso s barvami v angličtině. 
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