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Předměty
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Téma učiva

8. TÝDEN ( 4.5. - 7.5. 2020 )
Poznámka
Učebnice

Slova se skupinami dě, Jinak se píší a jinak vyslovují. Hláska je, co slyším. Písmeno je, co
tě, ně
napíši. Např. děda - slyším ď-e-d-a , ale píši děda. Slyším ť-e-s-t-o,
ale píši těsto. Slyším ň-e-g-d-o, ale píši někdo...

Pracovní sešit

str. 67 - 69 - vyberte str. 16 -17
cv., jež Vám budou
vyhovovat

Odkaz na materiály

výukové video https://www.youtube.com/wa

procvičování navíc https://drive.google.com/ope
k tisku
Čítanka

Matematika

Násobení č. 4
Délka úsečky

Najděte, kde je na Vyšehradě hrob Karla Čapka a jeho bratra Josefa str. 126 - 127, 119
Čapka. Kterou pohádku Josef Čapek nakreslil a namaloval? Víte proč
je jeho hrob prázdný?

Zvládáte-li násobení a dělění č. 3.
Měřit v dm, cm, mm - 1dm =10 cm =100 mm. Ukázat na pravítku,
metru. Délku zapsat : IABI = 12 cm, pak ICDI = 5 cm 6 mm. Změřte
délku předmětů na stole....

str. 24 - 26
str. 23

Opakování písemné
sčítání a odčítání
Prvouka

Anglický jazyk

Lidské tělo, smysly

video ukázka https://www.youtube.com/wa
Dášenka

video ukázka https://www.youtube.com/wa
Povídání o pejskovi
a kočičce
malý Matýsek str.14
výukové video https://www.matyskova-mate
malý Matýsek str.13
výukové video https://www.matyskova-mate

malý Matýsek str.
12, cv. 1
Připomenout, že jsou mezi námi nevidomí, neslyšící... Jak důležité
str. 60
smysly jsou - chrání nás, poznáváme jimi svět...o co bychom byli
ochuzeni, a proto si zrak, sluch... chráníme. Zavažte si oči a zkuste se
pohybovat. Se zavázanýma očima ochutnávejte a hádejte, co jíte,
hmatem poznávejte různé materiály.
Who is she? Who is he? Kdo je ona? Kdo je on?
Přivlastňovací zájmena: his - jeho, her - její. His nose is red. Her ears
are small.
I like my friend. Mám ráda mého kamaráda.
Find this girl, boy. Najdi tuto dívku, chlapce. (str. 31)
Příběh o myšce.
Čtení vět k obrázkům za pomoci rodičů. (str. 32)

str. 60

Slovní zásoba (str. 33)
a head - hlava
eyes - oči
a nose - nos
a mouth - ústa
ears - uši
hair - vlasy
Hra: Touch your nose, eye... Dotkni se
svého nosu, oka....

části těla https://skolakov.eu/prvouka/2

pracovní list str. 38 https://drive.google.com/o
pracovní list str. 39 https://drive.google.com/o

1

