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ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ČESKÝ JAZYK PŘEPÍŠU TISKACÍ PÍSMENA PSACÍM PÍSMEM PÍSANKA 2. DÍL STR. 13-16

ČTU S JAZYKEM MEZI ZUBY (DLOUHÁ SLOVA 

ROBOTUJI NAHLAS) UŽ ČTEME A PÍŠEME SAMI STR. 47-49

ČTU SLOVA S dě, tě, ně SLABIKÁŘ STR.45-49 

  Týdenní plán

    26.04. - 30.04.

PŘEDMĚT CÍL UČIVO

POJMENUJI ČTYŘI BARVY

SLOVÍČKA ( A BALLON, A CANDLE, RED, BLUE, ORANGE, GREEN, 

YELLOW)                 

POČÍTÁM S PENĚZI PRACOVNÍ SEŠIT 2. DÍL STR. 37-39

VYSVĚTLÍM, NA CO MÁM 5 SMYSLŮ LIDSKÉ SMYSLY - ZRAK, SLUCH, HMAT, ČICH, CHUŤ.  
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V pátek jsou čarodějnice. Vítáme všechny kostýmované čarodějnice a čaroděje, kteří do školy doletí (nejlépe na koštěti :-)).

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

Tématem Tv vysílání bude BÁSNIČKA O JARU. Kritéria hodnocení: děti napíší 4 rýmované řádky a namalují nebo nalepí obrázek. Vysílat budeme ve středu. 

V našem světě budeme prověřovat naše smysly - zrak, sluch, hmat, čich, chuť.

V pátek poslední hodinu bude probíhat čtenářská dílna. Děti si přinesou knihu, kterou právě doma čtou.

V angličtině si uděláme baloon party a budeme procvičovat barvy. Hry k procvičování slovíček online:https://learningapps.org/view11464867, 

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

Vzhledem k tomu, že výuka probíhá týden ve škole a týden doma, budeme vždy v týdnu, kdy budou děti ve škole, provádět krátké ověřování znalostí z čj, m a 

nsv, abychom věděli, co je třeba více procvičit a co naopak můžeme opustit. 

Vážení rodiče, milé děti, tento týden se opět setkáme ve škole. HURÁÁÁ. Děkuji za zaslání fotek zdravých svačinek, vypadaly báječně. Vyhodnocení proběhne 

tento týden. 

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