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G

AS

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ČESKÝ JAZYK PÍŠU PEREM PÍSANKA 2. DÍL STR. 9-12

POSLECHNU SI NOVÁ SLOVÍČKA

SLOVÍČKA (A CAKE, A BALLON, A CANDLE, A PRESENT,                   

A CARD, A BIRTHDAY PARTY, A BADGE)

  Týdenní plán

    19.04. - 23.04.

PŘEDMĚT CÍL UČIVO
ČTU DOMA KAŽDÝ DEN UŽ ČTEME A PÍŠEME SAMI STR. 44, 46

ČTU SLOVA S Ďď, Ťť, Ňň SLABIKÁŘ STR. 40-44

ŘEKNU ČÍSLO "PŘED" A "ZA" NĚKTERÝM ČÍSLEM DO 

20 PRACOVNÍ SEŠIT 2. DÍL STR. 34-36

NACHYSTÁM ZDRAVOU SVAČINU PRO CELOU 

RODINU

ZDRAVÁ STRAVA. JAKÉ POTRAVINY JSOU ZDRAVÍ 

PROSPĚŠNÉ. HYGIENICKÉ NÁVYKY PŘI PŘÍPRAVĚ POKRMŮ. 
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Informace pro rodiče:

Další online procvičování do matematiky: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1901
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2390

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1463

psaní psacího písmenka Ch: https://www.youtube.com/watch?v=QxGUV-CJ31Q

psaní psacího b: https://www.youtube.com/watch?v=9nzRG-yhlvo

V matematice budeme trénovat orientaci na číselné ose - číslo "před" a "za" daným číslem do 20. Na meetech budeme společně dělat str. 34/2, 4, 5 a 36/2. 

Str. 35/6 budeme společně kontrolovat na meetu ve čtvrtek nebo v pátek. Nebudeme dělat úkoly 35/7, 8. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1338

Vážení rodiče, milé děti, tento týden jsme doma a pracujeme podle instrukcí v týdenním plánu. Online výuka bude probíhat, jak jste zvyklí - pondělí 8.30 

společný meet, pak od 10.00 do 12.00 individuální konzultace. Od úterý do pátku výuka po skupinkách. V týdnu od 26.4. se opět s dětmi potkáme osobně ve 

škole. Tedy aspoň doufáme. Tento týden nemusíte nic fotit a posílat (kromě zdravé svačinky), vše si zkontrolujeme, až budeme zase ve škole. 

Prosíme rodiče, aby při přivážení a vyzvedávání dětí nevjížděli autem do prostor školního areálu (prostor za plotem). Předem děkuji. 

Tématem Tv vysílání bude Mé nejoblíbenější jídlo. Kritéria hodnocení: děti napíší 1-2 věty a namalují nebo nalepí obrázek. Vysílat budeme ve čtvrtek nebo v 

pátek na meetu. 

Tento týden již budou děti psát do písanky perem. Pokud se jim písmeno/slovo nepodaří, dají ho do závorky a pokračují dál, jakoby se nic nestalo :-). 

Doporučuji neškrtat, nezmizíkovat. U gumovacího pera mohou vygumovat. Ale po častějším gumování se papír většinou protrhne. 
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Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit.

V našem světě bude tentokrát úkol zcela praktický. Děti nachystají samy nebo s Vaší pomocí zdravou svačinku pro celou rodinu. Svačina by měla obsahovat 

celozrnné pečivo, mléčný výrobek, zeleninu i ovoce. Ostatní nechávám na nich. Také si mohou pohrát se servírováním na talíř (tip vkládám do přílohy). 

Hotovou svačinku prosím vyfotit a poslat. Koncem týdne se sejde odborná porota, která vybere 3 nejoriginálnější svačiny, na které čeká odměna :-). 

V angličtině začínáme novou lekci Happy Birthday. Na MEETu se zaměříme na seznámení s novými slovíčky. Hry k procvičování online: 

https://learningapps.org/view11464867, https://learningapps.org/watch?v=pnvpxx02521

Do Tv bude tentokrát výzva v podobě Opičí dráhy. Úkolem bude postavit si vlastní opičí dráhu z přírodnin. Užít si pohyb, zdokonalit mrštnost i kreativitu. Co 

budete potřebovat: přírodniny, volný prostor, prkna, kulaté špalky, křídu, provazy, co zrovna bude dostupné. Stavba dráhy: Nejprve je dobré se s dětmi 

domluvit, kde a s čím mohou stavět. Také je přínosné si ukázat pár příkladů (viz. příloha). Pak můžete stavbu nechat na dětech. Dospělí mohou pomáhat, jen 

když je děti požádají, jinak mohou zůstávat na dohled a sledovat, co se připravuje, případně s dětmi domluvit úpravy překážek, pokud jsou příliš nebezpečné či 

pro někoho náročné. 

Ve Vv budete tento týden malovat na chodník. Pokud doma máte křídu, je to skvělé, ale můžete malovat i kouskem cihly nebo uhlí. Kdo chce, může svůj výtvor 

vyfotit a poslat :-). 

A samozřejmě můžete nadále trénovat triky s flowersticks :-).

Další dobrovolné úkoly opět najdete v Google učebně.
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