Týdenní plán 2.A
9.11. – 13.11.
Téma týdne: Podzim na kraji lesa
Český jazyk

Cíle:

Psaní
-doplním slova podřadná ke slovům nadřazeným
(Písanka - 1. díl st. 6)
- tvořím věty z nabízených slov (písanka)
- přiřadím ke slovům slova nadřazená, podřazená a souřadná (probereme podrobněji
během online výuky)
- doplním ke slovům, slova protikladná
- znám pravidlo, podle kterého píši ve slovech u, ú, ů
Čtení
-

čtu každý den alespoň 10 min. vlastní knihu

•

Učivo:

Písanka 1. díl oranžová Fraus st. 6 ke slovům nadřazeným doplň slova podřazená,
2. cv. na první řádek napiš obě slova nadřazená ovoce a zelenina na zbylé 4 řádky
vypiš dle obrázku ovoce a zeleninu, st. 7 (2. cv. vytvoř věty a napiš je. Př. Marek
dostal míč.) St. 8 a 10 píši slova, st. 9 tvoř věty, oslov děti, pracuj podle vzoru.
• Pracovní sešit st.21 a 27
• st. 22-24 (cvičení z těchto stran budou použita během online výuky)
Doplňkové:
• Učebnice st. 31 cv. 2 a, st. 32 cv. 2 a, b st. 34 cv. 2, vše ústně
• Čtení vlastní knihy

Anglický jazyk

Cíle:

- anglicky pojmenuji barvy – černá, bílá, červená, modrá, zelená, hnědá, oranžová, fialová,
růžová a žlutá (pro zájemce – i další barvyJ)
- barvy přiřadím ke zvířatům, která již znám (př. black Dog, green Crocodile)
pro bystré hlavičky, úkol navíc
- přidám také počet (př. one brown Tiger/two white Cats)

Učivo:

• Barvy
• Aktivita
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5433
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5175
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3

Matematika

Cíle:

Učivo:

•

porovnám sílu družstva (zvířátka dědy Lesoně)
počítám v okruhu čísel do 30 (s pomocí stovkové tabulky)
celek rozdělím na tři části
poslouchám tlesknutí, kolikrát maminka tleskne, tolik udělat dřepů nebo poskoků
Pracovní sešit st. 32, 33 celé, st. 34 cv. 2 a 3 (1 a 4 vyřešíme během online výuky),
st. 35 bez cv. 10

Náš svět

Cíle:

- nakreslím si do sešitu NSV keř (doplním jeho název)
- přečtu si informace o keřích (příloha keře)
- vyjmenuji alespoň 3 keře (planě rostoucí v přírodě)
tradice a zvyky v listopadu
- převyprávím někomu v rodině (sourozenci) příběh o sv. Martinovi
- (celý příběh najdeš v příloze z knihy A. Popprové: Čekání na Vánoce, můžeš
použít i vlastní knihu)
pro bystré hlavičky, úkol navíc
Možná sis všiml/a, že někteří lidé nosí v této době na kabátě připnutý červený mák.
Pokud Tě zajímá proč? Dozvíš se to, když si přečteš text z knihy Ladislava
Janovce: Český rok. (text v příloze)

Učivo:

•
•

Keře
Zvyky a tradice

Doplňkové učivo
Pěvecká část:
Malé připomenutí písničky Už Martin na bílém koni…, můžeš si zazpívatJ
https://www.youtube.com/watch?v=sKktGbeqGf8
Tvořivá část:
Martinská lucernička (Budeš potřebovat větší sklenici, provázky nebo vlnu, kamínky a
svíčku. Tu zapaluj pouze s rodiči!)

Informace pro rodiče:
Příští týden bude probíhat online výuka v těchto časech:
Pondělí: neprobíhá více viz zpráva statutární zástupkyně
Úterý–čtvrtek 8.30-9.00 (1. skupina), 9.05-9.35 (2. skupina)
Pátek: 8.30-8.50 (obě skupiny, sdílení), konzultace 8.50 – 9.20
Prosím o zasílání materiálů k nahlédnutí. Tento týden z prac. sešitu Matematika (str. 32-35) přes
edookit. Kdo se bude chtít podělit o fotografii lucerničky, může tak učinit, to je však dobrovolnéJ
Děkuji všem, kdo zasíláte omluvu nebo alespoň zprávu o dětech, které nejsou přítomné během online
výuky. Mnohdy se jedná o technické problémy, rodinné důvody nebo i návštěvy lékaře aj. Nicméně
online výuka je již povinná, a proto je třeba absence omlouvat prostřednictvím edookitu. Kdo tak
neudělal, prosím o zpětné doplnění.
Přeji klidný listopadový víkend.
Eva Bartesová

