Předměty
Český jazyk

Matematika

Téma učiva
Opakování - psaní i, y
po tvrdých a měkkých
souhláskách
Čítanka

Dodržujte posloupnost: kytka - ky, tvrdá slabika, tvrdé y.

cokoliv probrané
(do str. 60)

Hodí se k našemu fazolovému pokusu (viz dále Prvouka).
Dbejte na to, aby děti četli předložku se jménem jako jedno slovo přescelou, sní, vefazoli, naokně...

str. 100 - 104

Sčítání, odčítání do
100
Procvičování násobků
č. 4

Prvouka

2. TÝDEN (23. 3. - 29. 3. 2020)
Poznámka
Učebnice

Zahrada na jaře
Pokus - klíčení

Anglický jazyk My farm

Pracovní sešit
do str. 4, 2. díl

dokončit 5. díl (do
str. 64)
Vzestupně 0, 4, 8...40 a sestupně 40, 36, ...4, 0.
Až si osvojí, přidejte násobky č. 6, 7, 8, 9, 10.
Opakujte i násobky č. 2, 3, 5.
Nechejte zeleninu děti namalovat.
Já jsem využila semen z hrstkové polévky / fazole, hrách, čočka..- viz
foto a návod v odkazu na materiály. Pokus jsem začala před 6 dny.
Pro srovnání můžete 1 sklenici či plastovou krabičku dát na balkon.
Nutno DENNĚ sledovat a udržovat vlhké. Nesmí stát ve vodě.
Sledujte, měřte přírůstky, zapisujte a zakreslujte. Až, se sejdeme,
můžeme porovnat výsledky a shrnout.

str. 54

Naučit se: How many animals have you got? I have got many animals. str. 14 - 17, 19 I have got one horse, two goats. I have got three lambs, pigs. Look at slovní zásoba
my animals. What is it? It's my kitten. I like my kitten.

Odkaz na materiály

doplňování k tisku: https://drive.google.com/file/d/1kkblz

výukové video: http://www.matyskova-matematika.c

str. 54

návod ke klíčení: https://drive.google.com/file/d/1s66k

foto 3. den: https://drive.google.com/file/d/19M-k

foto 6. den: https://drive.google.com/file/d/1vwe4

Předměty
Český jazyk

Matematika

Prvouka

Téma učiva

3. TÝDEN (30. 3. - 3. 4. 2020)
Poznámka
Učebnice

Psaní souhlásek
uprostřed a na konci
slova

Abychom mohli zdůvodnit pravopis souhlásky, je nutno dát slovo do
str. 62 - 63
tvaru, kde za problematickou souhláskou bude samohláska.
Pomůžeme si slovy : bez, dva, mnoho...žák : zub - dva zuby - slyším b
- napíšu b. Teprve až si osvojí, může zkrátit - zub - zuby - b.

Deník

Do nového sešitu si žáci napíší datum a alespoň 2 - 4 věty. Cokoliv,
co je napadne - co dělali, viděli, co je zaujalo, o čem přemýšleli, co se
je jim podařilo, můžou něco nebo někoho popsat, co čtou, co by chtěli
dělat.... Pravopisné chyby opravte jen ústně, pokud to už probírali. A
chvalte, když dokážou něco napsat. Nejprve promyslet, nahlas
převyprávět. Pište tak často, jak budete chtít.

Čítanka
Čtení

Na jaře, Les
Pohotovější čtenáři mohou zkusit karaoke čtení i s vysvětlením rozklikněte v odkazu na materiály a vyberte text ke čtení vpravo, pod
DÍLY. Dole na stránce je vysvětlení některých výrazů.
Můžou použít fazole, knoflíky.. a sestavit příklady na násobení ( dělali
jsme ve škole). 4 x 2 jsme sestavili jako 2 řádky fazolí po 4 sloupcích.
Říci, že 4 krát 2 se zapíše jako 4 . 2

Násobení číslem 2

Opakování - jaro,
květiny, stromy,
zahrada

Pokus - klíčení

Pracovní sešit
2.díl str. 5 - 6

Odkaz na materiály

výklad https://www.youtube.com/watch?v=b

str. 105 a 107

karaoke čtení https://decko.ceskatelevize.cz/karao

str. 1 - 5

Karty na násobilku - zamíchejte a přiřazujte příklady k výsledkům - na
kartě je 4 . 2 a k ní přiřadím kartu s výsledkem 8.
Až budete umět přiřadit, tak karty otočte a hrajte pexeso.
Pokud si materiály tisknete, založte si desky, které si pak děti přinesou str. 50 - 54
do školy. Posílám 3 pracovní listy, kde si učivo zopakují.

Pokud byl pokus založen, přibližně po 3 dnech zakreslete, přeměřte
nebo mi pošlete foto, jak klíčíte.

malý str. 1

výukové video: https://www.matyskova-matematika.

str. 50 - 54

pexeso online - bez https://www.umimematiku.cz/pexeso
placení omezený
přístup
vyrobit - násobilka https://drive.google.com/open?id=1S
a pexeso https://drive.google.com/open?id=1pracovní list k tisku https://drive.google.com/open?id=1B

pampeliška
violka/fialka
orsej jarní
květ meruňky
foto 10. den

https://drive.google.com/open?id=1y
https://drive.google.com/open?id=1b
https://drive.google.com/open?id=1H
https://drive.google.com/open?id=19
https://drive.google.com/open?id=10

foto 13. den https://drive.google.com/open?id=1O
Anglický jazyk My farm

Slovní zásoba - a pig,a horse, a cow, a goat, a puppy, a kitten - možno str. 18 - 21
i zvířátka namalovat. Popisovat obrázky na str. 21. Odpovídat na
otázky: Have you got any animals? How many animals have you got?
I have got one puppy, two horses, seven pigs, many cows. Look at my
kitten. My kitten is friendly. This is my puppy. I like my puppy.

Předměty
Český jazyk

Matematika

Téma učiva

4.TÝDEN ( 6. - 8. 4. 2020)
Učebnice
Pracovní sešit

Psaní souhlásek
uprostřed a na konci
slova

t/d, ť/ď, v/f - diktát máte v odkazu

Písanka
Čítanka
Deník
Násobení číslem 2

Individuálně pokračujte - jde nám o krásné psaní.
Jak mělo jaro svátek, Apríl
Pokračujte
Stále procvičujte násobení č. 2, ať zvládnou i přiřadit k výsledku
příklad / 18..... to je 9 . 2 /, podívejte se na videa khanova škola jak
násobit.
Proč je výhodné se nejprve naučit precizně násobit.
Trénujte násobky č. 3 - 0,3,6,9,12.....24,27,30 a zpět

Násobky čísla 3

Prvouka

VESELÉ VELIKONOCE
Poznámka

Ptáci na jaře

Anglický jazyk Happy Easter - učivo
až do 17.4. !!!!!

str. 63, cv. 5,6

str. 7, 8

Odkaz na materiály

diktát d/t/ď/ť https://drive.google.com/open?id=13

diktát v/f https://drive.google.com/open?id=10
str. 110,112
do str. 5

Na videu uvidíte a uslyšíte hlasy vám známých ptáků.
str. 55
Natočte si ji venku a doma porovnejte s nahrávkou.
Čí hlas to je???? Pusťte si nahrávku.
V pracovním listu - hnízda
Pro ty, co potřebují procvičit.
Slovní zásoba: an Easter bunny - velikonoční zajíček, egg - vajíčko,
str. 22 - 24
small, happy, sad, a cirkle - kruh, a blue cirkle, a star . a yellow star, a
square - a green square, a heart - a red heart, a triangle - an orange
triangle, an oval - a violet oval
VESELÉ VELIKONOCE

od Vítka i ode mne

výukové video: https://khanovaskola.cz/video/53/3/1

násobení v dělení https://khanovaskola.cz/video/2786-vzta
pexeso online - bez https://www.umimematiku.cz/pexeso
placení omezený
přístup
str. 55

str. 32 - 33

video hlasy ptáků
hlas sýkorky
hádej -kdo to je
tisk-pracovní list
zelenina
k tisku strany 32 a
33 z PS pro ty ,co
je mají ve škole

https://www.youtube.com/watch?v=ksdV

https://www.youtube.com/watch?v=n
https://drive.google.com/open?id=10
https://drive.google.com/open?id=16
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelenina

https://drive.google.com/open?id=1Q
https://drive.google.com/open?id=1A

přání https://drive.google.com/open?id=1Xnsm

