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Týdenní plán
9.11. - 13.11.
PŘEDMĚT

CÍL

UČIVO

ROZUMÍM TOMU, CO ČTU

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 41-44

ČESKÝ JAZYK

ČTU PROBRANÁ PÍSMENA V HOUSENKÁCH
HLÍDÁM SI SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY

ANGLICKÝ JAZYK

ŘEKNU ČÍSLA 6 - 10

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 30-31
UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 16-17 + 1x JEDNOTAŽKA
SLOVÍČKA: SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN
DĚTI SI ZAHRAJÍ BINGO NA ČÍSLICE: https://bit.ly/3oT4DMV A NA
ONLINE VÝUCE VYBARVÍ PRACOVNÍ LIST

MATEMATIKA

PÍŠU SPRÁVNĚ ČÍSLA 1, 2, 3, 4

PRACOVNÍ SEŠIT STR. 36-37 + 65/PÍŠEME ČÍSLICI 2, 3, 4

VYSVĚTLÍM, KDO BYL SVATÝ MARTIN

DO SEŠITU NÁŠ SVĚT DĚTI NAMALUJÍ OBRÁZEK SVATÉHO
MARTINA. KDO CHCE, MŮŽE I NĚCO NAPSAT.

NÁŠ SVĚT
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Informace pro rodiče:
Vážení rodiče, nová přihlášení fungují doufám dobře. Všem dětem se podařilo přihlásit a viděli jsme se online. Jsem také ráda, že mi posíláte úkoly, které
plníte a já vidím, jak se dětem práce doma daří. Od toho se pak může odvíjet plánování další práce. Tento týden má svátek Martin. Protože letos nemůžeme
vyrazit na každoroční svatomartinský průvod, posílám alespoň návod na svatomartinská světýlka, která si můžete vyrobit doma a ozdobit si s nimi dům nebo
byt :-).
DŮLEŽITÁ INFORMACE: V PONDĚLÍ 9.11. OD 7.30 DO 15.00 NEPŮJDE V DEBLÍNĚ EL.PROUD. PROTO TENTO DEN NEBUDE PROBÍHAT ONLINE RANNÍ KRUH
ANI KONZULTACE. VE ŠKOLE ALE OD 9.00 DO 12.00 BUDEME, TUDÍŽ SI NAKOPÍROVANÉ LISTY MŮŽETE VYZVEDNOUT. V úterý již bude vše online :-).
Děkujeme za pochopení.
V českém jazyce prosím nadále robotujte a čtěte slova z pracovního sešitu nebo robotovacích listů. Některé děti už mohou pomalu začít číst knihy s velkými
tiskacími písmeny typu Malované čtení. Do přílohy přikládám jeden list na ukázku. Jinak stačí do internetového vyhledávače zadat: knihy genetická metoda nabídka už je poměrně široká.
Zelený sešit Hrajeme si ve škole i doma budeme dělat online.
K týdennímu plánu opět přikládám jednotažku, kterou si prosím doma vytiskněte a děti budou nejprve prstem a pak tužkou obtahovat předkreslený vzor (asi
5-10x). Není důležité jet přesně po čáře, ale obtahovat uvolněnou rukou a jedním tahem. Opět platí, že kdo potřebuje, vytiskneme je ve škole.
V matematice se tento týden zaměříme na psaní číslic. Minule jste zkoušeli psát jedničku a teď to bude 2, 3 a 4. Doporučuji si tvar číslice nejprve obtáhnout v
pracovním sešitu nebo na pracovním listu několikrát prstem a pak teprve psát tužkou do sešitu. Kdo chce, může si vytisknout a psát ještě navíc na pracovní
listu.
Anglický jazyk - Čísla 6 - 10 se učíme se společně na videokonferenci. Taky si poslechni si písničku o pěti opičkách a poslouchej, kde uslyšíš čísla 1 - 5.
https://www.youtube.com/watch?v=_rac7Eo--_A
Text písně: (první sloka se opakuje, mění se vždy jen počet na začátku sloky) Pět (čtyři, tři, dva, jedna) malých opiček skáče na posteli, jedna z ní spadla a
bouchla se do hlavičky. Maminka zavolala doktora a doktor řekl: žádné opičky už nebudou skákat na posteli! (poslední sloka) Žádná malá opička neskáče na
posteli, žádná nespadla a nebouchla se do hlavy. Maminka zavolala doktora a doktor řekl: Dejte ty opičky zpátky do postele! :-)
Pracovní list budeme dělat na meetu. Prosím nevybarvujte sami! Pro profíky k procvičování barev hra Král barev: https://bit.ly/3jYuAXE
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Náš svět: Tématem tohoto týdne je: SVATÝ MARTIN. V příloze najdete komiks o svatém Martinovi, který si prosím spolu s dětmi přečtěte (nebo mohou samy)
a povídejte si o něm. Do sešitu Náš svět si pak děti namalují obrázek Martina (na koni, s žebrákem...). Obrázky si budeme ukazovat při online výuce. Pokud
byste chtěli péct, přikládám i recept na martinské rohlíčky - dobrovolný úkol :-).
V tělesné výchově vyrazte podle počasí do přírody nebo klidně cvičte doma. Video vám napoví https://bit.ly/2HVRan8
Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech si tentokrát můžete vyrobit martinské světýlko. Budete potřebovat: zavařovací sklenici, bílou zubní pastu,
houbičku na nádobí, oboustrannou lepicí pásku, šablonu srdíčka nebo jinou, stužku nebo krajku. Návod najdete na https://bit.ly/34V8pxo. Ať vám lucerničky
zpříjemní podzimní večery.
V hudební výchově si zazpívejte písničku Už Martin na bílém koni (děti znají ze školky) třeba s dětmi z Borohrádku: https://bit.ly/3p1Z8Mf. Noty i slova
najdete v příloze.
Co poslat paní učitelce: Prosím o vyfocení a zaslání na email klimova@zs-deblin.cz : Začínáme číst a psát str. 41 a 43, Uvolňovací cviky str. 16, 17,
Matematika str. 36, 37 a 65.
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.
Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová
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