2.B TÝDENNÍ PLÁN
9.11.–13.11. 2020
TÉMA TÝDNE: svatý MARTIN
ČESKÝ JAZYK
Cíl:

- Ke slovu přř iřř adíím slovo opačř neí ho výí znamu

- ČČ tu hlasiteř vlastníí knihu s duů řazem na přaí či s hlasem (intonače)
- Přř i psaníí si vzř dý zkontřoluji, zda jsem spřaí vneř doplnil čř aířký, haí čř ký,
Učivo:






tečř ký
Přačovníí sesř it s. 20-22
Píísanka 1 s. 10-12
čř teníí vlastníí kníízřký
učř ebniče s. 34

ANGLICKÝ JAZYK
Cíl:
Učivo:

- Odpovíím na otaí zku: What´s the weatheř?
 Slovííčřka počř asíí - https://www.ýoutube.čom/watčh?v=svOs_LfQtwg
 video ke slovníí zaí sobeř SUN, YELLOW, LITTLE, BIG https://www.youtube.com/wttchv=jv=6eexB8sso

MATEMATIKA
Cíl:

- Doplníím zaí platu ve čř tveřči (s. 31 čv. 8)
- sčř íítaí m a odčř íítaí m desíítký v obořu do 100
- zmeř řříím svoji výí sřku a řozpeř tíí

Učivo:

 Přačovníí sesř it s. 31-34
 sčř íítaí níí desíítek pomočíí stovkoveí tabulký
 zmeř řřííme výí sřku a řozpeř tíí dííteř te a zapíísře do tabulký (viz. meř řřeníí v
řř ííjnu)

NÁŠ SVĚT
Cíl:

- Vlastníími slový přř evýpřaí víím poveř st o sv. Mařtinovi
- nakřeslíím, nebo posklaí daí m obřaí zek A4 – sv. Mařtin (inspiřače níízře)

Učivo:

✔

Informace pro rodiče:
- Vzhledem k tomu, že se nám bez problémů podtřilo převít = disttnční =ýuce nt no=é mtily,
prosím, o zrušení sttrých mtilů (tv. mtilů =e t=tru – vmenoprivmeni.zsdeblin@gmtil.com).
Postup =iz. Edookit.
- může se hodit - = prtc. sešitě mttemttky nt s. es ntvdete ná=od nt řešení =šech prostředí
xisttnční =ýukt:
- zůstá=tví ztcho=ány skupiny i čtsy
- pondělí 9.11. NE8UxE ONLINE VÝUKA – dět si odpočinou t = úterý se =rhneme ztse do
práce
- úterý 1o.11. - mttemttkt – dět si ntchysttví prtco=ní sešit, sto=ko=ou ttbulku, pouzdro,
čistý ptpír (nebo ttbulku + fB)
- středt 11.11. - náš s=ět – dět si ntchysttví obrázek s=. Mtrtnt
- čt=rtek 12.11. - mttemttkt – prtco=ní sešit, sto=ko=á ttbulkt, pouzdro, ptpír
(ttbulkt+fB)
- pátek 13.11. - český vtzyk – dět si ntchysttví prtco=ní sešit, učebnici českého vtzykt, lístky
ntdřtzená, podřtzená slo=t + si ntpíší 1 no=ý lístek SOUŘAxNÁ SLOVA, pouzdro, čistý ptpír
(nebo ttbulkt+fB)

Pohodo=ý týden převí
uč. Monikt Semerádo=á
ts.ped. Alent 6ůzo=á

