Týdenní plán od 16. – 20. 3. 2020
Mgr. Martina Ludvíková
2. ročník
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 druháčci,
zde najdete veškeré informace a instrukce k domácímu učení pro tento týden.
Sledujte i třídní knihu v EduPage, kde najdete kontrolní testíky se zpětnou vazbou,
které budu klasifikovat. Prosím, aby žáci pracovali samostatně po vysvětlení potřebných
pokynů. Vím, že 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! Výuce,
nechť se děti věnují maximálně 4 vyučovací hodiny denně. Někdo to zvládne i rychleji
. Pracovní sešity budu kontrolovat po návratu dětí do školy. Odkazy na různé
vzdělávací zdroje doporučuji k dalšímu procvičování.
Příští týden v úterý dostanete další instrukce.
Přeji krásné dny a hlavně buďte všichni zdraví!
Martina L.
ČJ
Tvrdé a měkké souhlásky
PS str. 46/1, 4, 47/ 1, 4, 5, 6.
UČ str. 36 – ústně přehled českých hlásek.
str. 37 – zahrajte si hru: Cesta k písmenkovému králi.
V EduPage / Třídní kniha Út 17.3./ Přidělené DÚ - vyplnit doplňovací cvičení na i/y, í/ý
do 20.3. - známkuji!
SLOH: Popis psa – do malého ČJ sešitu (pokud nemáš u sebe, založ sešit jiný) napiš 4
věty, které popisují psa. Nejprve si přečti v UČ str. 38/ 1, 2. Budu kontrolovat, až se
uvidíme!
ČTENÍ: čti hlasitě i potichu ze své knihy, kterou máš rozečtenou a popros rodiče o
podpis do Karty na čtení (pokud už nemáš místo, vyrobte si novou kartu !

PSANÍ: Písanka 2 – individuální psaní, každý je jinde. Napiš jednu stranu!
MA
Sčítání a odčítání do 100 za pomoci rozkladu
PS str. 44/ 1, 2, 3, 45/ 1, 2.
V EduPage / Třídní kniha Pá 20.3./ Přidělené DÚ - vyplnit správné výsledky do 25.3. známkuji!
Geometrie: Délka úseček. Přeměřování délky a šířky různých předmětů.
Tělesa. Hledání těles v okolí (doma, na zahradě): krychle, kvádr, válec, koule, kužel,
jehlan.
HV
Zpívejte celá rodina, hrajte na vše, co vydává zvuk a Vy muzikanti na své nástroje
TV
Běhejte, chodťe na procházky (do lesa), věnujte se posilování, protahování, relaxaci,
dělejte jógu, skákejte přes švihadlo – prostě se hýbejte!!!

Zde jsou další vzdělávací zdroje, kterých můžete využívat:
http://www.ucebnice-online.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://www.mujrozhlas.cz/deti
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
https://www.onlinecvičení.cz

!

Vážení rodičové a moji milí študentíci,
Posílám Vám první pracovní plán. Držím všem palce a předem všem
rodičům děkuji za trpělivost a duchovní statečnost.
Mějte se príma a buďte zdrávi.
Kamil Libich
2. ROČNÍK - čtení (+ doplňkové psaní)
V čítance najít samostatně libovolný článek, přečíst střídavě hlasitě a
potichu. Napsat („psacím“ písmem !!!!!!!!!!!!) na volný list papíru název
článku, autora, co se líbilo, nebo co se nelíbilo a nakreslit k tomu obrázek.
Text: - název článku, autora, co se líbilo, nebo co se nelíbilo=Nechte děti přepsat na počítači a pošlete mi jej na můj e-mail.
- tento úkol je do 27.března
Děkuji
S pozdravem
Kamil Libich - pozdravujte ode mne své báječné ratolesti !!!!!!!!!!!!!!!!!
P.s. pokud budu zadávat doplňující úkolečky budou na EDU třídnice
v kolonce domácí úkoly.

Zadání úkolů – prvouka – termín 18.3. – 23.3.2020
Práce v pracovním sešitě: vypracovat str.45 (zkontroluji po příchodu do školy)
Případné dotazy zasílejte na můj e-mail steckovicovaj@seznam.cz
Příští týden se budu snažit Vaše učení trochu zpestřit ☺.

Zadaný úkol – výtvarná výchova – termín 18.3. – 23.3.2020
Namaluj obrázek, kde někdo vykonává nějaké povolání. Můžeš použít pastelky, voskovky, vodové
barvy nebo třeba i tempery. Obrázky si dávej do desek, a pak budeme ve škole jednotlivá povolání
hádat. Můžeš třeba namalovat i to, co ten dotyčný ke svému povolání potřebuje nebo co vytváří.:)

Anglický jazyk 2. ročník
Prosím v 1. kroku o spolupráci rodiče a pomoc při registraci.
WocaBee Angličtina 2. ročník – Student
1.) Zaregistrujte se na https://www.wocabee.app/app/sign-up/?lang=CZ
2.) Přihlašte se, klikněte na: Nastavení >> Přiřadit třídu
3.) Zadejte 6 místní kód, který každému žákovi pošlu přes rodiče do zpráv v edupage.
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
V aplikaci budu vytvářet slovní zásobu pro děti- nejdříve mohou trénovat jednotlivá slovíčka a pak
se otestují. Když se domluví se spolužákem, můžou si proti sobě zasoutěžit :-) Nejdříve
vyzkoušíme, jestli aplikaci ovládneme. Prosím o zpětnou vazbu, jak se práce daří. Určitě vymyslím
i další úkoly, ale na první procvičování nám tato aplikace zatím postačí.
Děkuji a ať se vám to líbí a práce se daří, VH.

