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PŘEDMĚT

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ČESKÝ JAZYK

ROZUMÍM TOMU, CO ČTU

POROVNÁM DVĚ ČÍSLA BEZ CHYBY PRACOVNÍ SEŠIT STR. 38-39 + 66/PÍŠEME ČÍSLICE 5 A 6

PÍŠU VŠECHNA PÍSMENA STEJNĚ VELKÁ

  Týdenní plán

    16.11. - 20.11.

UČIVO

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 45-47

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 41 A 43

NETLAČÍM NA TUŽKU   UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 18 + 2x JEDNOTAŽKA

ŘEKNU ČÍSLA 1 - 10

SLOVÍČKA: ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, 

NINE, TEN, BLUE, RED, YELLOW, GREEN, ORANGE 

https://bit.ly/3pkAAhh

CÍL

VE STŘEDU BUDEME POTŘEBOVAT FOTKU/FOTKY RODINYPOJMENUJI ČLENY SVÉ RODINY
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Informace pro rodiče:

Abyste se doma v pondělí nenudili, přikládám k plánu 3 pracovní listy (vyberte si jeden nebo víc a udělejte si ho doma) a recept na palačinky, které si můžete 

doma vyrobit a oslavit tak návrat zpět do lavic. Lze si opět vyzvednout vyitištěné ve škole v pondělí od 9.30 do 11.00 :-)

S tématem rodiny souvisi i Televizní vysílání. Děti budou tentokrát bádat :-). Zjistí, který člen rodiny je nejstarší, a budou si s ním povídat o jeho zážitku z 

doby, kdy chodil do školy (rozhovor může probíhat i telefonicky nebo online). Ze zážitku namalují obrázek do sešitu Tv vysílání  a budeme ho prezentovat v 

pátek ve škole. Samozřejmě mohou zážitek i jednoduše popsat. 

Vážení rodiče, milé děti, hurá, hurá a ještě jednou HURÁ!!! Ve středu 18.11. se konečně potkáme ve škole. Budete potřebovat 2 roušky v igelitovém sáčku, 

které budeme nosit celý den (ve třídě i mimo třídu). Také nebudeme mít tělocvik a zpěv, ale to jsou všechno jen drobnosti. Důležité je, že se konečně opět 

uvidíme naživo. UŽ SE NA VÁS STRÁÁÁÁÁŠNĚ MOC TĚŠÍME! 

Tělesná a hudební výchova zatím nebude probíhat. Pokud to počasí dovolí, budeme chodit co nejvíce ven. Prosím o vhodné oblečení a obutí do terénu 

(stačí ho mít ve skříňce). 

Do našeho světa si děti ve středu přinesou fotku/fotky své rodiny a budou popisovat její jednotlivé členy. Kdybyste doma žádnou fotku neměli, děti mohou 

svou rodinu namalovat a přinést obrázek.

V českém jazyce v rámci domácí přípravy na školu čtěte. Můžete využít slova z pracovního sešitu nebo robotovacích listů (nejlépe každý den chvíli). Děti 

dostanou ve škole opět list s malovaným čtením. Také můžete hrát SLOVNÍ FOTBAL na poslední písmenko (děti si ukotvují náslech poslední hlásky a rozvíjí 

slovní zásobu). 

V anglickém jazyce budeme opět procvičovat čísla 0 – 10, opakovat barvy. Přidávám odkaz na číselné bingo z TP10 https://bit.ly/2Ig1oPn a Krále barev 

https://bit.ly/2IfKjVN, které můžete procvičovat doma. Aj bude probíhat ve čtvrtek místo Hv.

V pondělí 16.11. se ještě potkáme naposledy online. Tentokrát všichni najednou v 9.00. Odkaz na videokonferenci (doufám, že na dlouhou dobu poslední) 

Vám opět pošlu emailem. Uděláme si ranní kruh a řekneme si všechny podstatné informace ke středečnímu nástupu do školy. Konec bude asi 9.30 nebo až se 

nám bude chtít :-). 

Kdo přinese žeton z Dračího pokladu, čeká ho slíbená odměna :-)
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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 pohodový víkend, pondělí i sváteční 

úterý a těšíme se ve středu KONEČNĚ NA VIDĚNOU VE ŠKOLE. 
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