
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Cíl: - rozlišuji slabiky, hlásky, 
samohlásky, dvojhlásky a 
slabikotvorné R a L

Učebnice st. 40-46 opakování učiva (najdi si od každého tématu 
alespoň jedno cvičení v učebnici a připomeň si dřívější učivo, 
můžeš to udělat ústně). Nové učivo v učebnici st. 47 - 
Slabikotvorné souhlásky R a L - na videohovorech se tomuto 
tématu budeme věnovat.

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 text psacím 
písmem
- provádím kontrolu napsaného 
textu (pečlivě si doplním chybějící 
háčky a čárky)

Písanka - dokončení 2. dílu. Rozděl větu na jednotlivá slova. 
Přepiš věty psacím písmem. Na poslední stranu (strana zcela 
volná) vymysli a napiš milý vzkaz pro svoji třídu. V pátek 19. 3. 
bycho si jej mohli během video hovoru přečíst:-)

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

Matematika Pracovní sešit:
Cíl: -hledám více řešení pro zadané 
úlohy 

Pracovní sešit 2. díl do st.20 - celá, st. 21 (neřešíš cv. 5 a cv. 9 
je výzva - hra se čtverci, vyzkoušej své dovednosti.-), st. 22 - 
řešíme záhady (neřešíš cv.2, zbytek ano), st. 23 celá

Cíl: - spojuji body (počáteční bod je 
značen růžově, dále pokračuji podle 
šipek, na závěr všechny body spojíš-
pokud jsi postupoval/a správně, 
vznikne Ti obrázek)                                
- pomocí tangramu (různých 
trojúhelníku) tvořím obrazce

https://cz.pinterest.com/pin/463870830375381536/

 tangramem - můžeš procvičit 
geometrii, logické myšlení i 
angličtinu:-)

https://cz.pinterest.com/pin/463870830375393833/

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

Náš svět Život člověka, jeho tělo a smysly
Cíl: - tvořím lapbook na téma: 
Člověk 

Tento týden si do svého lapbooku přidej další důležité informace 
o lidském těle - smysly (zrak, sluch, čich, chuť a hmat), ústa 
(nakresli si otevřenou pusu a do ní vše, co má obsahovat 
(jazyk, horní patro, dolní patro, zuby - dětský chrup/dospělý - 
rozdíl vysvětli a zapiš do své knihy, jak pečuješ o své zuby? 
Preventivní prohlídka u zubního lékaře - jak často během roku 
za ním zajdeš? Zubní kaz - jak jemu předcházíš, co děláš pro 
to, abys jej v zoubku neměl/a? Vše si zapiš do lapbooku:-)

lapbook - Co to je? Jak jej vyrobit? https://www.youtube.com/watch?v=KtbhWG2ar00

TÝDENNÍ PLÁN
15.3.-19.3



https://www.youtube.com/watch?v=7qlys-dZzrI
https://www.youtube.com/watch?v=mQtCFFQc15Q

Anglický jazyk https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
Výslovnost - slovní zásoba My 
body

https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU

Angličtina s Hurvínkem - chuť a 
hmat

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-pocasi

Cíl: - zopakuji si slovní zásobu 
(části hlavy a lidského těla)

Slovní zásobu najdeš v příloze 26. týdenního plánu nebo můžeš 
trénovat na víše uvedeném odkazu.

Předmět SPP  Předmět se týká pouze dětí, které spolupracují s Mgr. Jolanou 
Žádníkovou. Výuka bude probíhat ve středu od 10.25-11.10. 
Odkaz na meet děti naleznou v učebně SPP.

Inspirace do přírody: Inspiraci předávám přímo od Kubíka P. a Fandy M:-). Než se 
vydáte na procházku do svého okolí vytiskněte si mapu, může 
být i v telefonu/tabletu a pokuste se podle ní dojít na místo, které 
jste si v mapě určili. Nebo si udělejte procházku po okolí a po 
návratu si trasu projděte na mapě (orientujte se podle bodů, které 
jste míjeli) a s rodiči si spočítejte, jakou vzdálenst jste ušli. Pokud 
máte větší rodinu můžete udělat dva týmy a jeden druhému 
připraví plánek s mapou (kam má druhá skupinka dojít) - 
všechny zůčastněné může čekat na konci cesty poklad... Děkuji 
za super nápad:-)

Výtvarná inspirace - malování 
citronovou šťávou 

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/zima/822-
malovani-soli-a-citronem

Výtvarná inspirace - malování 
slanou vodou

https://cz.pinterest.com/pin/463870830375775090/

Tvořivé muzicírování:
Skleněná harfa - můžeš hrát na 
sklenice s vodou

https://www.youtube.com/watch?v=y7DQmXKtghc

"Kytara" z gumiček https://www.youtube.com/watch?v=MaRu4yjnkHo
Výroba bubínku https://www.youtube.com/watch?v=kkIK_0GBzdc
Lze vyrábět i další nástroje kazoo, 
tamburíny, drhla, dešťové hole aj. 

Pokud nemáš hudební nástroj, ale rád/a bys některý vyzkoušel/a, 
tak neváhej a vytvoř si ho:-) Své hudební představení nám můžeš 
nahrát.

Dále doporučuji k procvičování:

umimeto.cz, skolasnadhledem.cz, skolakov.eu, vcelka.cz

Od pondělí do čtvrtka online výuka pro dvě skupiny od 8.30-9.40 (beze změn). V pátek spojená celá 
třída 8.30-9.00 (také beze změn) sdílení a hodnocení týdne. Konzultační hodiny pro děti (ráda se 
uvidím i s rodiči :-)) dle potřeby v pátek od 9.00-9.30 (zůstává beze změn). Nově naleznete odkaz 
na každý video hovor přímo v učebně 2.A.  Cestu opět podrobně napíši:-)


