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ČESKÝ JAZYK
cíl:

Oddělím správně slova ve
větách.

Vyhodnotím z čteného textu
je zdraví prospěšné a co ne.

V rámci TV vysílání napíšu
alespoň jednu celou větu

nebo 6 slov, namaluji
barevný obrázek.

čtení:
Porozumění a práce s

textem (témata týkající se
péče o tělo, zdraví).

Hry se slovy ve větách.

psaní:malé psací u,a,A.

televizní vysílání: Co
dělám pro své zdraví…

PS 2.díl (str.17, 21, 51,52)

Hrajeme si ve škole i doma
(str.75).

Písanka 1.díl, str.7-10

MATEMATIKA
cíle:

Vypočítám bezchybně 10
příkladů na + a – do 15ti.

Vyřeším samostatně 3 hady.

Počítáme do 18.

Tvoříme stavbičky podle
zadání, krokujeme,

doplňujeme sousední čísla

2.díl PS po str. 27.

Matematické hry, počítání s
kartami, fazolkami.

NÁŠ SVĚT
cíle:

Pojmenuji viditelné části
lidského těla.

Vyhodnotím z čteného textu
je zdraví prospěšné a co ne.

Lidské tělo.
Co tělu prospívá a co mu

škodí.

PS prvouka 66-67
CA na téma lidské tělo.

CO NÁS V TÝDNU ČEKÁ NAVÍC:
- v úterý 1.3 den otevřených dveří, v rámci akce je také v 10:00 ve sborovně beseda s

vedením školy.
- Ve středu 2.3 čtenářská dílna
- V průběhu týdne centra aktivit na téma lidské tělo
- na pátek 4.3 si děti připraví Tv vysílání
- v pátek 4.3 jedeme opět plavat.

Některé děti teď budou nosit domů častěji písanku, kde budou mít za úkol dokončit, co nestihly ve
škole (nebo označené). V písance platí pravidlo psát vždy psacím písmem, a to i slova, která jsou
napsaná tiskacím. Děti se učí přepisovat tiskací písmo do psacího. Pro některé děti je zatím psaní
písmen velmi obtížné a bude potřeba na děti při psaní dohlížet. Cílem je kvalita a ne kvantita.

Předběžné info na měsíc březen:
Koncem března se naše škola pravidelně účastní akce “Noc s Andersenem”, kdy děti mohou ve
škole přenocovat. Přespání provází vždy konkrétní program. I když oficiální termín konání akce je
plánovaný na pátek 1.dubna, s prvňáčky bychom si akci udělali ve škole sólo o den dříve. Děti
by tedy měly akci už ve čtvrtek 31.3 a přespaly by ve škole do pátku, 1.4. (zrovna nám vychází
poslední lekce plavání). Konkrétnější informace k programu i celé akci pošlu později.

Hezké dny přeje  Jana Šnévajsová


