
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Cíl: - správně píši i/í/y/ý po 
měkkých a tvrdých souhláskách

Pracovní sešit 2. díl st. 9-12

Cíl: - čtu každý den alespoň 15 
min. vlastní knihu (hlasitě)  
- čtu tak, aby mě posluchač slyšel a 
rozuměl mi
- hlasem rozlišuji konec vět 

Četba vlastní knihy.

Cíl: - správně píši vlastní jména 
- bezchybně přepíši text
- provádím kontrolu napsaného 
textu (pečlivě si doplním chybějící 
háčky a čárky)

Písanka po st. 23 (není třeba chvátat na další strany, důležitá je 
kvalita písma, správně psané písmeno, rozlišení velikostí psacích 
písmen e/l, psací j a p jde pod linku atd).

Doplňkové učivo: učebnice st. 40-48 (opakování učiva)

online procvičování https://www.gramar.in/cs/#2

Matematika Pracovní sešit:
Cíl: -pamětně násobím 2-6 
(násobky) - sčítám a odčítám v 
okruhu čísel do 100 

Pracovní sešit 2. díl do st.12 (včetně). Řešení autobusu s 
podmínkami. Zvířátka dědy Lesoně - vyrovnané síly družstev 
(pamatuj, že se počítá také síla kapitána:-))

online procvičování https://www.matika.in/cs/

Náš svět Voda
Cíl: - vysvětlím pojem skupenství 
vody
- rozdělím jednotlivá skupenství 
(vody)
- popíši koloběh vody v přírodě

Do sešitu NSV si zapiš pozorování z procházky (můžeš přidat 
foto nebo obrázek, konkrétního skupenství, které jsi viděl/a : 
Jaká skupenství vody jsi mohl/a objevit v přírodě? (př. kapalné-
voda v řece, studánce, plynné-mlha, pevné-led… Pokud 
nemůžeš na procházku a nebo máš chuť bádat, vyber si jeden z 
pokusů s vodou (odkaz níže-vida). Bude dobré, když Tě u 
pokusu nahraje maminka nebo sourozenec. Můžeme si pak 
společně Tvůj pokus ukázat při online hodině:-)

koloběh vody - voda ve sklenici https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M
koloběh vody v přírodě https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0
pokusy s vodou https://vida.cz/d/pokusy-s-vodou
Anglický jazyk https://www.youtube.com/watch?v=U49BO4ZPxL8

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-pocasi
Cíl: - pamětně umím všechna nová 
slovíčka.

Weather (počasí) cold („je mi“ zima), rain (déšť), rainbow 
(duha), hot (horko), ice (led), sun (slunce), snow (sníh), wind 
(vítr), fog (mlha)

TÝDENNÍ PLÁN
1.3.-5.3

Dále doporučuji k procvičování:
umimeto.cz, skolasnadhledem.cz, skolakov.eu,vcelka.cz



Inspirace do přírody: Pokud budeš na procházce, můžeš přidata také aktivitu "žabky", 
která se nám krásně hodí k tématu voda. Postačí Ti malý kulatý 
kamínek a vodní hladina (rybník, nádrž, jezírko...) Pokus se 
kamínkem hodit na vodní hladinu tak, že se odrazí a poskočí na 
ní i několikrát. Tedy v případě, že není ještě zamrzlo:-)

Vytvoř přehrady na potůčku (tekoucí voda z polí).
Výtvarná inspirace "malující 
bublinky":

https://cz.pinterest.com/pin/463870830375809353/

Poslechová inspirace: https://www.youtube.com/watch?v=EbU8G__iIKc
https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU
https://www.youtube.com/watch?v=5avzH0TTEkA

V týdnu od 8.3. budou probíhat online triády (rodič-dítě-pedagog). Termíny a informace ke schůzkám zašlu 
během týdne prostřednictvím edookitu. 

V pondělí 1. 3. v dopoledních hodinách připravím dětem jejich pracovní sešity, Písanky, učebnice..., 
bude možné si je vyzvednout. Pokud tento den nemůžete sešity vyzvednout, je možné tak učinit v 
době úředních hodin sekretariátu. Online hodiny budou probíhat každý den od úterý 2. 3. v časech 
8.30-9.45 přes meet (pozvánka bude zasílána na gmail dítěte). Třída bude opět rozdělena na dvě 
skupiny. Konzultační hodiny budou vždy v pátek od 9.00-9.30. 


