TÝDENNÍ UČEBNÍ PLÁN OD 15. 2. – 19. 2. 2021

TŘÍDY 1. A, B, C

PŘEDMĚT

UČIVO

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ 2. díl

Procvičovat probraná písmena, slabiky, slova, věty (vyznačovat obloučkem). Při čtení si
ukazovat prstem, co čtu. Číst každý den i o víkendu každou stranu vícekrát!

Hláska C, c - slabiky, slova, věty str. 4, 5
Hláska H, h – slabiky, slova, věty str. 6 - 11
ZDOKONALUJEME ČTENÍ K SLABIKÁŘI 2:
hláska c - str. 4, 5
hláska h - str. 6 – 10

Psaní: připomenout sezení u nácviku, rovná záda, nohy pevně na zemi, oba lokty položené na
stole, úchop tužky, ruka klouže po podložce, snažit se o správný sklon, nespěcháme,
nepřetahujeme a dotahujeme
Úkoly: sledujte vyznačení v sešitech, opakujte to, co jsme probírali ve škole

Psaní: opis, přepis, diktát písmen a slabik
PÍSANKA 1. díl: - písmeno y, slabiky, slova s y str. 46 - 49
slova s n str. 52, 53
- písmeno v, slabiky, slova s v str. 54 – 56

Výuková videa - https://nns.cz/amos/slabikar-2dil/ str. 4 - 11

PLŇTE JEN TO, CO MÁTE VYZNAČENO!
DBEJTE NA SPRÁVNÉ SEZENÍ DĚTÍ PŘI PLNĚNÍ VŠECH ÚKOLŮ VČETNĚ ČTENÍ (NOHY OPŘEME O
PODLAHU, NEPATŘÍ POD ZADEK)

Jarní prázdniny: pracovní list

MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. díl
Numerace do 10 – sčítání, odčítání str. 50 – 53
Nakupování – str. 10, 21, 32, 43, 54
Přepis sloupečků z tabule

Úkoly: sledujte vyznačení v sešitech, opakujte to, co jsme probírali ve škole, dbejte na
správné tvary číslic při psaní
Výuková videa -https://www.matyskova - matematika.cz/matyskova-matematika-2-dil-aktualizovane-vydani/ str. 50 - 54

Jarní prázdniny: str. 60

PRVOUKA

OSKAROVA PRVOUKA
-

Nemoc, úraz – s Hurvínkem za lékařem (prevence

https://www.youtube.com/watch?v=O6b60lM_o4U&list=PLFIbO1sZwgV1BDuSNzBu0xDQPpd1
TPuzi&index=2

nemoci)

-

ANGLIKÝ JAZYK

Zájmy, záliby, sportování - str. 42, 43

NAROZENINY
nová slovíčka: a CANDLE – svíčka,
a CAKE – dort, a CARD – přání,
a BALLOON – nafukovací balónek,
a PRESENT – dárek, a BADGE - odznak
fráze: HAPPY BIRTHDAY – veselé narozeniny,
I’VE GOT ... já mám...

Píseň Happy Birthday
https://www.youtube.com/watch?v=EPOi5Sfb57E
Píseň s novými slovíčky
https://www.youtube.com/watch?v=U8CjYXLHstY

