Domácí vyučování - 1. ročník

Zdravím všechny holčičky a kluky z 1. třídy a jejich rodiče 😊,
do třídnice Vám budu postupně psát, co byste měli doma udělat. Nebojte, nebude
toho mnoho, jen tolik, abyste nezapomněli číst, psát a počítat, když už jsme se to tak
krááásně naučili! Vše zkontroluji až ve škole.
Budeme to teď také muset vydržet nějakou dobu bez kamarádů, ale věřím, že i tak si
to doma, třeba právě se sourozenci a rodiči, užijete. Určitě neseďte jen u učení, počítače a
tabletu, ale choďte na zahradu a do přírody, hýbejte se, pomáhejte rodičům, kreslete,
zpívejte si, něco vyrábějte...už teď se těším, co vše mi pak (až se zase uvidíme) povíte anebo
přinesete ukázat! Můžete sledovat i např. výuku v televizi – UčíTelka (pro 1. stupeň): ČT2 – 912 hod. dopoledne.
Další úkoly dostanete ještě od ostatních vyučujících – od p. učitelek Jarky a Martiny.
Hlavně ale na sebe dejte pozor, baštěte vitamíny (ovoce, zeleninu), ať se ve zdraví
zase sejdeme 😊,
Vaše třídní učitelka, Jana S.
P. S. – pro rodiče:
Kdybyste měli potřebu napsat mi, můžete buď přes třídnici Edupage (zprávy), nebo na e-mail
sochorova@zsbratronice.cz .

Týdenní plán od 16. – 20. 3. 2020
Mgr. Martina Ludvíková
1. ročník AJ
Kontakty: E-mail: ludvikova@zsbratronice.cz
Skype: Út a Čt od 10:00 – 12:00 hod.
https://join.skype.com/invite/f41tXzhQWZZk
Dobrý den, Vážení rodiče a prvňáčci,
zde najdete veškeré informace a instrukce k domácímu učení pro tento týden z AJ.
Sledujte i třídní knihu v EduPage, kde podrobně zapisuji téma týdne. Vím, že děti budou
potřebovat Vaši pomoc, ale nechci, aby Vás to příliš zatěžovalo, nebo jste plnili úkoly za
děti😊. Pracujte s dětmi průběžně, vymezte si přestávky na relaxaci, cvičení, jógu, běh,
tanec, svačinku a doplnění tekutin, WC apod. Zapojte děti do domácích činností.

Nezapomínejte nejvíce času trávit v přírodě, dokud to jde! Pracovní sešity budu kontrolovat
po návratu dětí do školy. Děti budou plnit jen ta cvičení, ke kterým nepotřebují nahrávku na
CD. Odkazy na různé vzdělávací zdroje doporučuji k dalšímu procvičování a vlastně to bude
i nejlepší forma jak Vám a hlavně dětem domácí učení zpříjemnit.
Příští týden v úterý dostanete další instrukce.
Přeji krásné dny a hlavně buďte všichni zdraví!
Martina L.
AJ
4 Dressing up
Opakování slovní zásoby z lekce 4 (oblečení - a hat, a T-shirt, a jumper, a skirt, a sock, a
shoe, a jeans...) na vyrobené pomůcce. AB: at page 65-66.
Trénovat věty: One (red) (sock)...two (red) (socks)... My favourite (T-shirt) is (green). Put on/
Take off your (jumper).
Opakovat zpěv všech známých písniček od 1. lekce do 4. lekce s CD: Sing songs from
lesson 1 to lesson 4. Texty písní najdete na konci učebnice Happy House 1 Songs.
Odkaz na webové stránky a interaktivní procvičování je na deskách učebnice nebo
pracovního sešitu, raději zkontrolujte, zda máte stejný jako já:
•

Website: www.oup.com/elt/happyhouse

Příští týden se společně zaregistrujeme na WocaBee Angličtina pro 1. ročník. Instrukce
dostanete!

Zadané úkoly – prvouka – termín 17.3. – 23.3.2020
Práce do pracovního sešitu: opakování PS str.50 (zkontroluji až po příchodu do školy)
Případné dotazy zasílejte na můj e-mail steckovicovaj@seznam.cz .
Zadaný úkol – pracovní výchova – termín 18.3. – 31.3.2020
Téma – práce na zahradě a péče o květiny. Zasaď si libovolné semínko, zalévej a pozoruj, kdy ti
vzejde. ☺

