
                                 2.B TÝDENNÍ PLÁN

 30.11.–4.12. 2020

TÉMA TÝDNE:    S čerty nejsou žerty

ČESKÝ JAZYK

Cíl: -  přři psaníí si vzpomenu na přavidlo psaníí uů ,uí
- posklaídaím veř ty tak, aby daívaly smysl

- přřečřtu si text a vyznačříím v neřm znaímeí  infořmače (metoda I.N.S.E.R.T.)
- napíísřu svuů j přřííbeřh (baí senř ) na teíma – Mikulaí sř , andeř l, čřeřt

Učivo: ✔ Píísanka 1 s. 19-21
✔ čřteníí vlastníí kníízřky
✔ budeme opakovat učřivo 1. čřtvřtletíí

ANGLICKÝ JAZYK

Cíl: - Odpovíím na otaí zku: What do you like?
Učivo: ✔ Slovííčřka a slovníí spojeníí na teíma:  food

MATEMATIKA

Cíl: - Vymyslíím vlastníí slovníí uí lohu, přřečřtu ji spoluzřaí kuů m a zkontřoluji 
postup a vyípočřet spoluzřaí kuů

- obleíknu křyčhli
- vytvořříím vlastníí stavbu a nakřeslíím k níí plaín

Učivo: ✔ Přačovníí sesř it s. 43-45
✔ opakovaíníí počřetnííčh opeřačíí

NÁŠ SVĚT

Cíl: - Pořovnaím třadiči svateího Mikulaí sře  s poveřstíí o sv. Mařtinovi – najdu 
shodneí  a řozdíílneí  znaky

Učivo: ✔ Mikulaí sře, čřeřt a andeř l - třadiče
                                                              



      Informace pro rodiče:
• Děkuji za pomoc při psaní příběhu. Všechny práce budou vystaveny na zastávce v 

Deblíně (směr Tišnov). Až budu znát přesný termín, kdy budou práce viset na 
zastávce, napíšu Vám.

• Tento týden bude celý zaměřený na téma: Mikuláš, čert a anděl. Poprosím, aby si dět
celý  týden  opravdu  prožily,  zda  by  mohly  chodit  celý  týden  převlečeni  za  tyto
pohádkové bytost – čerta,nebo anděla. Pokud nemáte doma přímo kostým, postačí
bílé tričko, sukýnka a punčocháče (nejlépe bílé) pro děvčátka, andělská křídla určitě
zvládnou vyrobit doma samy, nebo tmavé oblečení, připevněný ocas např. z papíru,
nebo kousku lana za pas u kalhot, rohy (pokud si vyrobí). Samozřejmě, pokud kluci
chtějí jít za anděla a děvčata za čerta, tak to není žádný problém. 

• Budeme méně pracovat v našich pracovních sešitech, o to více se budeme věnovat
čtení  s  porozuměním,  kde  si  na  příběhu  dět vyzkouší  použit značky  z  metody
I.N.S.E.R.T.  Jedná se  o  metodu z  kritckého myšlení,  která  jim pomůže  ke  čtení  s
porozuměním. Počítání zaměříme na vytváření slovních úloh o čertech, stavění pekla
z kostek a tvoření plánu stavby, skupinová práce je čeká také v čertovských centrech
aktvit.  V  našem  světě  si  dět připomenou  metodu  Venova  diagrramu,  kterou  si
vyzkoušely při distanční výuce. Známé informace o svátku sv. Martna i informace,
které se dozvěděly v tomto týdnu o mikulášské tradici, porovnají, budou hledat stejné
i rozdílné informace. Tím si nové znalost lépe zapamatují a zároveň si zopakují starší
učivo.

• Stále sbíráme do třídy na tvoření – skořápky od vlašských ořechů (jen celé půlky) a
plechovky (bez etket a víček). Děkuji

• Budeme si také vyrábět adventní svícen – vždy jeden do čtveřice, který bude zdobit
lavice a připomínat adventní čas. Pokud máte doma čajové svíčky, poprosím, zda by
bylo možné jednu donést do třídy. Děkuji 

• Refexi celého týdne bude vlastní text na téma – Mikuláš,  čert a anděl.  Do sešitu
televizního vysílání  si  dět napíší  vlastní  příběh,  báseň,  komiks  aj.  podle  vlastního
výběru a doplní ilustrací. Termín – pondělí 7.12.

Přeji pěkný víkend uč. Monika a as.ped.Alena

                                                                                          



 

   Pohodový týden přejí
uč. Monika Semerádová

               as.ped. Alena Jůzová
                                                                                                          


