
                                 2.B TÝDENNÍ PLÁN

 2.11.–6.11. 2020

TÉMA TÝDNE:  HOUBY

ČESKÝ JAZYK

Cíl: - Poznáám á šškrtnu šlovo, ktereá  nepátršíá do ršády mezi oštátníá (š.18 cv.6)
- Uvedu pršíáklád šlová nádršázeneáho á k nešmu 3 pršíáklády šlov 

podršázenyách
- ČČtu hlášiteš  vláštníá knihu š duů rázem ná práá ci š hlášem (intonáce)
- Prši pšáníá ši vzšdy zkontroluji, zdá jšem špráávneš  doplnil cšáá rky, háá cšky, 

tecšky
Učivo:  Prácovníá šešš it š. 18-19

 Píášánká 1 š. 7-9
 cšteníá vláštníá kníázšky

video
 šlová nádršázenáá , podršázenáá  (šouršádnáá ) 
httpš://www.youtube.com/wátch?v=AX5NPqlx7LQ

ANGLICKÝ JAZYK

Cíl: - Znáám ánglickeá  náá zvy domáácíách zvíáršát á jejich mlááďáá tek
- Ve šlyššeneá  veš teš  rozeznáám pocšet
- Podle šlyššeneá  cšíášlovky špráávneš  odpovíám yeš/no

Učivo:  Pexešo- prširšázovááníá obráá zku á šlová podle pošlechu 
httpš://www.školášnádhledem.cz/gáme/3438 (át the fárm)

 rozhodovááníá yeš/no - httpš://www.školášnádhledem.cz/gáme/2463 
(birthdáy)

MATEMATIKA

Cíl: - Doplníám vzor v tábulce (š. 29 cv. 8)
- Porovnáám šíálu zvíáršáá tek dešdy Lešoneš  (š. 27 cv. 7)
- Scšíátáám á odcšíátáám do 30 (š. 30 cv. 2)

https://www.youtube.com/watch?v=AX5NPqlx7LQ
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2463
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3438


NÁŠ SVĚT

Cíl: - Popíáššu štávbu teš lá houby
- Poznáám 3 nášše nejjedováteš jšš íá houby

Učivo: ✔ httpš://www.youtube.com/wátch?v=cDjprRTb-Fk   –   video 10 
nejjedováteš jšš íách hub ČČR
✔ ruů št hub - httpš://www.youtube.com/wátch?v=OlWtLPtBuN4 
(fášcinujíácíá houby)
✔ cvicšeníá – záákládníá druhy hub (poznáávááníá nejbešzšneš jšš íách druhuů  hub) 
httpš://www.školášnádhledem.cz/gáme/4445

                                                                     
Informace pro rodiče:
-  i  tento  týden  bude  pokračovat  distanční  výuka.  Pokud  se  Vaše  dítě  nemůže  výuky
zúčastnit, napište mi a individuálně se domluvíme. 
- první  videohovor bude zkušební, kdy si vyzkoušíme, že nám vše funguje správně i  na
nových e-mailech, které jsem Vám poslala do edookitu. Pokud se nám nepodaří spojení,
budu řešit individuálně, jen mi napište. Děkuji
- vzhledem k tomu, že již začneme probírat nové učivo, budou některé změny (viz. níže)  
a naopak, co nám skvěle fungovalo, zachovám
- stejně jako před prázdninami budu každé dopoledne posílat úkoly na daný den – bude  
se jednat o úkoly z pracovního sešitu z českého jazyka, matematky a písanky, čtení vlastní
knížky zůstává každý den. Zařizuji také učebnice českého jazyka, které by dětem mohly ve
výuce pomoci. Výuka bude trvat 30 minut, budu se snažit, aby se dět během této doby
trochu  protáhly,  zahrajeme  si  krátkou  hru  na  uvolnění,  na  začátku  výuky  bude  krátké
naladění, do každé online výuky budu vkládat také krátké opakování
- vzhledem k tomu, že začneme probírat nové učivo, rozdělila jsem dět do 3 skupin
1. skupina – 8:30 – 9:00 hodin – Nelinka, Dominiček, Martnek, Žeňka, Toník
2. skupina – 9:30 – 10:00 hodin – Leuška, Kristýnka, Kryštůfek, Katka, Janička
3. skupina – 17:00-17:30 hodin – Ondrášek, Jonášek, Adámek, Kristanek, Šimonek, Daneček
(tyto skupiny jsou pevně dané, již nebude možné měnit čas výuky) 
a)  pondělí  2.11. -   bude probíhat online výuka pouze dopoledních skupi  n –  vyzkoušíme
připojení, dět si nachystají obrázek ptáčka z listů, písanku, pracovní sešit českého jazyka a
knížku, kterou čtou, pouzdro, zahrajeme si hru a trošku se podíváme na slova nadřazená a
podřazená
b)  úterý  3.11.  -  bude  probíhat  online  výuka  všech  skupin  (viz.výše)  –  zaměříme  se  na
matematku -  dět si nachystají pracovní sešit matematky, krokovačku, stovkovou tabulku
(najdete ji v průhledných deskách, které dět dostaly domů), pouzdro
c)  středa 4.11. -  budeme pokračovat v českém jazyce, online výuka všech skupin -  dět si
nachystají písanku, pracovní sešit a knížku, kterou čtou, pouzdro, nadepsané proužky (viz.
níže)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4445
https://www.youtube.com/watch?v=OlWtLPtBuN4
https://www.youtube.com/watch?v=cDjprRTb-Fk


d) čtvrtek 5.11. -   bude probíhat online výuka pouze odpolední skupiny –   dět si na výuku
nachystají  obrázek ptáčka z listů, písanku, pracovní sešit českého jazyka, knížku,  budeme
pokračovat  ve výuce slov nadřazených a podřazených
e) pátek 6.11. online výuka pro všechny skupiny – mrkneme na matematku a náš svět, dět
si nachystají  pracovní sešit matematky, krokovačku, stovkovou tabulku, pokud půjdete do
lesa, mohou si dět na výuku přichystat nějakou houbu (nejlépe tu, kterou znají)

- pokud uvidíte, že Vaše dítě má mnoho úkolů a nesthá, nebo v opačném případě, že by
rádo pracovalo na dalších rozšiřujících úkolech, napište mi do edookitu.
- ve čtvrtek prosím o zaslání práce dět – písanka s. 7-9, pracovní sešit ČJ – s. 18-19 a MA 
s. 27-29

-  proužky na středeční  výuku,  dět si  samy nastříhají  z  kancelářského papíru  a  nadepíší
velkým tskacím písmem:

           NADŘAZENÁ SLOVA

             PODŘAZENÁ SLOVA

           PODŘAZENÁ SLOVA

           PODŘAZENÁ SLOVA

                    SOUŘADNÁ  SLOVA

 Pohodový týden přeje
uč. Monika Semerádová

               as.ped. Alena Jůzová



                                                                                                          
                                                                                               

   


