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PŘEDMĚT

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ČESKÝ JAZYK

ČTU SÁM/A SLOVA A VĚTY V PRACOVNÍM SEŠITU

POUŽÍVÁM SPRÁVNĚ ZNAKY < A > PRACOVNÍ SEŠIT STR. 32-35 + 65/PÍŠEME ČÍSLICI 1

ZAHRAJI SI HRU S DOSPĚLÁKEM

  Týdenní plán

    2.11. - 6.11.

UČIVO

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 36-40

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 44-45

NETLAČÍM NA TUŽKU   UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 15 + 2x JEDNOTAŽKA

ŘEKNU ČÍSLA 1 - 5

SLOVÍČKA: RED, BLUE, YELLOW, ORANGE, GREEN 

https://bit.ly/3jO8RBJ

CÍL

KRÁTKÉ VIDEO: https://bit.ly/3mI7BlI DO SEŠITU NÁŠ SVĚT  SI 

DĚTI NAMALUJÍ NAŠI VLAJKU A NALEPÍ STÁTNÍ ZNAK ČESKÉ 

REPUBLIKY. POZNÁM ČESKOU STÁTNÍ VLAJKU
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Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, v tomto týdnu budeme pokračovat v distanční výuce. Chápu, jak náročné to pro Vás musí být. Nejste učitelé a požadavky, které jsou na Vás v 

současnosti kladeny, jsou obrovské. Někteří z Vás chodí do práce nebo pracují z domu a do toho se ještě musíte věnovat učení svých dětí. Všichni jsme 

doufali, že se začátkem listopadu opět potkáme ve škole, ale bohužel to situace neumožňuje. Velice se vážíme toho, jak s dětmi doma pracujete, a děkujeme 

Vám za to. Snad nám bude brzy umožněno, aby se alespoň ti nejmenší žáčci vrátili do lavic. 

V tělesné výchově na vás čeká Verčou připravený Dračí poklad - viz. příloha. Budeme rádi, když nám pošlete z výpravy fotku :-).

V našem světě si děti namalují do sešitu Náš svět českou vlajku a nalepí státní znak, který najdete v příloze. Podívají se na krátké video o naší vlajce. 

V českém jazyce prosím nadále robotujte a čtěte slova z pracovního sešitu nebo robotovacích listů. Kdo už robotuje 6 písmenková slova, zkusí 7 nebo více 

písmen či skupiny souhlásek. Robotovací listy jsou v souboru řazeny podle obtížnosti, takže pokračujte dalším listem (i když jsou na něm třeba slova kratší :-)). 

V matematice na str. 32/2  nezáleží na tvarech, ale počtu (pokud si dítě do rámečků doplní jiné tvary než jaké jsou za/před znaménkem =, je to v pořádku). 

Někteří z nás potřebují mít vše stejně, jiní ne, a přesto se orientují. Nechte, prosím dětem v tomto úkolu "volnou ruku" a sledujte, jakou zvolí strategii. Na 

str. 33/7 uděláme cvičení online .  Str. 34/3  děti v úkolu doplňují počet čárek tak, aby byl příklad správně. V případě 1 > ___    se může stát, že dítě udělá půl 

čárky (většina z nich nechá pole prázdné), obě varianty jsou správné. Str. 35/11  Dobrovolný úkol: S rodiči, sourozenci, babičkou nebo dědou skládejte a 

stříhejte dle návodů z předchozích stran nebo své fantazie a udělejte si výstavku.). U psaní číslice 1 str. 65 nejprve obtáhnout prstem, teprve potom tužkou.

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech tvořte. Děti mohou malovat-třeba právě obrázek naší vlajky, modelovat ji z plastelíny, stříhat z barevného 

papíru, skládat ze zažehlovacích korálků nebo vytvářet z přírodnin. Pokud budete mít čas a chuť, můžete mi obrázky/výrobky vyfotografovat a poslat na email 

klimova.zsdeblin@gmail.com

V anglickém jazyce se Vám na uvedeném odkazu zobrazí pexeso s číslicemi. Dále budou děti procvičovat číslice online s Verčou v matematice.

V zeleném sešitu Hrajeme si ve škole i doma  na str. 44-45 si zahrajte hru - pozor na písmeno P, které jsme ještě neprobírali, ale děti ho určitě zvládnou :-). 

Slova na str. 45 opisovat nemusí. 

K týdennímu plánu přikládám dvě jednotažky, které 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. Dobré je to dělat před psaním do sešitu. Kdo nemá k dispozici 

tiskárnu, může si vytištěné jednotažky po dohodě vyzvednout ve škole. 
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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 klidný a hlavně zdravý týden.     

V hudební výchově se naučte novou písničku: Když jsi šťastný a víš o tom, zatleskej . https://bit.ly/3jPC7Ie Video je dlouhé a je na něm více písniček, ale děti 

se budou učit pouze první píseň (do 1,20 min). Budu ráda, když si k ní i zatančí :-). 

Co poslat paní učitelce: Prosím o vyfocení a zaslání na email klimova@zs-deblin.cz : Začínáme číst a psát  str. 36, 39, 40, Uvolňovací cviky  str. 15, 

Matematika  str. 32, 34, 35 a 65.

Také budu do přílohy k týdennímu plánu vkládat dobrovolné úkoly pro žáky, kteří jsou se školou rychle hotoví a rádi by ještě pracovali. Tyto úkoly jsou 

nepovinné. Přeji hezkou zábavu :-).
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