Plán učiva II.B

Předměty
Český jazyk

7.Týden

7. TÝDEN ( 27.4. - 30.4. 2020)
Poznámka
Učebnice

Téma učiva
Psaní souhlásek
uprostřed a na konci
slov

Opakování - pozor na slova : les - lez, plot - plod, dráb - dráp....
Podívejte se na obrázky a tvořte s nimi věty. Některá slova se musí
děti učit zpaměti: včela a nám již známá žlutá tabulka ze str. 65 budeme osvojovat postupně.

str. 65 - cv. 12

Sloh

Vyprávění podle obrázkové osnovy - Stále začínáme " Boudo,
budko..." a příběh rozvíjíme o nově příchozí zvířátka.

str. 66

Pracovní sešit
str. 13, 14, 15

Dle přiložených pracovních listů vyprávěj příběh s pomocí obrázkové
osnovy
Matematika

Prvouka

Anglický jazyk

Násobení číslem 1, 0

Násobení č. 2, 3 stále procvičovat.

Sčítání, odčítání

Aby děti nezapomněly.

Domácí ptáci
Opakování - nejlépe
venku. Vyražte do
přírody.

Peroutka je mašlovačka.
Jaro začalo 20.3.!!!!
Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. Přiložené fotky a video budiž toho
důkazem. Najdete je na skále nad Vltavou u Vraného. Když je
slunečno, jsou tam mraky ještěrek.

I live in a big world

str. 17 - 22

malý Matýsek str. 5,
6 ( cv. 3 - nejdříve
vypočítat závorku)

Odkaz na materiály

slova se stejnou https://www.sborovna.cz/kniz
výslovností, ale
jiným významem a
různou párovou
souhláskou

pracovní listy https://drive.google.com/o
výukové video: https://www.matyskova-mate

malý Matýsek str. 9,
cv. 1
str. 58
str. 59

str. 28, 30
I'm from Africa.I'm from the Czech Republic.
I'm from America.I'm from the Czech Republic.
I'm from China.Meet my friends. Poznej mé kamarády.
I have got many friends. Mám hodně kamarádů.
Where are you from? Odkud jsi?
Look at that girl. Itś Melanie. Podívej se na tamtu dívku. To je Melánie.
Slovíčka: hair - vlasy, head - hlava, eye - oko, nose - nos, mouth ústa, my- moje, your - tvoje, her - její, his - jeho
Věty: This is my friend. Look at my, your, her, his hair, eyes, ears....

str. 58
str. 59

jaro, ptáci, hosp. https://skolakov.eu/prvouka-2
zvířata

ještěrka zelená je https://drive.google.com/ope
kriticky ohrožená

video samečka https://drive.google.com/ope
jěštěrky

slepýš křehký - https://drive.google.com/ope
beznohá ještěrka
pracovní list str. 36 https://drive.google.com/o
pracovní list str. 37 https://drive.google.com/o
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