Plán učiva II.B

Předměty
Český jazyk

Matematika

Prvouka

9.Týden

Téma učiva

9. TÝDEN ( 11.5. - 15.5. 2020 )
Poznámka
Učebnice

Pracovní sešit

Slova se skupinami bě, Slyšíme a vyslovujeme - bje, pje, vje a mňe, ale napíšeme bě, pě, vě a str. 70 - 72
zatím !!! mě.
pě, vě, mě

str. 18 - 19

Opakování

Zbývající cvičení ze str. 34 a 35 probereme na google meet

vypracovat - str. 34,
cv. 1,2,3,6 a str. 35,
cv. 8,10,11

Čítanka

Do deníčku si děti mohou zapsat, jak by měla vypadat škola, kdo které str. 129 - 132
by rády chodily.

Čtenářský deník
Dělení č. 4

Zapsat do čtenářského deníku vlastní četbu.
Procvičujte také pomocí domácího papírového pexesa a smíchejte s
pexesem na násobky č. 2, 3

str. 27 - 29

malý Matýsek 15

Sčítání a odčítání
zpaměti

malý Matýsek str.
22, cv. 1

Písemné sčítání a
odčítání

malý Matýsek str.
25, cv. 1

Hodiny
Péče o zuby

Anglický jazyk Přivlastňovací
zájmena: my - můj,
your - tvůj, her - její, his
- jeho

Hezký návod jak vyrobit a procvičovat hodiny.
Jedna z nejdůležitějších kapitol. Naučte své děti čistit zuby a důsledně str. 61
kontrolujte. Jednou to děti ocení.
Str. 33 - odpovědi na otázky: - Where are you from? Odkud jsi?- I'm
from the Czech republic. Jsem z České republiky.
- Who is she / he? Kdo je ona /on? - Look at her / his eyes. Podívej
se na její /jeho oči. - Her mouth is red. /Její ústa jsou červená.
- His ears are small./ Jeho uši jsou malé. - It's me. /To jsem já . - It's
you. To jsi ty.

str. 61

str. 34 slovní zásoba: nice hair
a small nose, a red mouth, big ears, nice
eyes, pink ears, a big head, small eyes

Odkaz na materiály

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

výukové video https://www.matyskova-mate
pexeso https://www.umimematiku.cz

návod https://drive.google.com/ope
proč a jak čistit https://www.youtube.com/wa
zuby u dětí

pracovní list https://drive.google.com/o
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