Týdenní plán pro 1. ročník, 23. 3. – 27. 3. 2020
Ahoj prvňáčkové,
tak se týden s týdnem sešel a já tu mám pro vás další úkoly a cvičení
z českého jazyka, matematiky i dalších předmětů. Doufám, že jste si vzali k srdci
moje rady, že kromě učení také odpočíváte, hrajete si nebo pomáháte rodičům
:-). Právě vašim rodičům děkuji za pomoc s přečtením úkolů a pokynů, s obsluhou
počítače, tabletu apod. a především pro ně, jejich dotazy aj. jsou tu zprávy
v třídnici nebo e-mail sochorova@zsbratronice.cz.
Jinak přeju hodně optimismu všem, stálé zdraví a slunce v duši :-), Jana S.

1. Český jazyk
slabikář: str. 65–68 (jména a zvířata na/ s písmenem Ž, vztahy v rodině – kdo je syn,
dcera, bratr, sestra, otec, matka, babička, dědeček apod. – např. Syn tvých rodičů je
tvůj _____(bratr), Maminka tvé maminky je tvoje _______ (babička) aj.; u vyvozování
písm. Ř opět prosím rodiče o přečtení dopisu od krále :))

písanka: str. 31–33 (pozor na písmeno k – celé jedním tahem)

- češtinu si můžeš prakticky procvičit i na počítači např. zde:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
- všechna cvičení najdete na stránce www.onlinecviceni.cz

2. Matematika
- dokončit str. 20 (zopakovat práci s číselnou osou, dopočítávání aj.)
- nová látka – Vztahy (o x více, o x méně), vycházet z úvodního obrázku – na str. 21
např. Kterých autíček je více, žlutých nebo červených?... žlutých, O kolik více je
žlutých autíček (než červených)? ...o 8
- vypracovat str. 22, 23
- i matematiku si děti mohou procvičit na stejných stránkách: www.onlinecviceni.cz

3.
Týdenní plán od 23. – 27. 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,
věřím, že jste si během prvního týdne doma udělali vhodný režim a organizaci
dne, kde se střídá práce s učením, hrou a odpočinkem. Tento týden jsem Vám slíbila
pro podporu domácí výuky AJ registraci ve VocaBee a instrukce. Prosím, až obdržíte
přístupová hesla a instrukce e-mailem, můžete se do prostředí VocaBee registrovat a
přihlásit. Na děti tam čekají balíky slovíček, které jsem pro ně připravila podle naší
učebnice Happy House. Hry a písemky zatím využívat nebudeme. Očekávala jsem
od tohoto zdroje více: obrázky, písničky apod. Je určen pro zdatnější prvňáky či
starší žáky. Vyžaduje v některých cvičeních doplňování písmenek, hledání slov v ČJ
a AJ. Je to zkrátka pro čtenáře a písaře. Pokud by to Vaše dítě nezvládalo, nechť

využije jen možnosti poslechu slovíček viz. červená šipka na obrázku výše.

Nadále sledujte třídní knihu v EduPage, kde zapisuji téma týdne a DÚ.
Hezký týden a pevné zdraví
Martina L.
AJ
•
•
•
•

Opakování slovní zásoby z lekce 1. - 4.
Opakovat zpěv všech známých písniček od 1. - 4. lekce s CD. Texty písní
najdete na konci učebnice Happy House 1 Songs.
V pracovním sešitě prosím o doplnění chybějících cvičení v lekci 4. Jen ta
cvičení, ke kterým nepotřebují nahrávku na CD.
Velice pěkný 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
Musíte však povolit FLASH PLAYER.

4. Zadání úkolů – prvouka – termín 24.3. – 30.3.2020
20.3. je letošním dnem jarní rovnodennosti ☺. To znamená, že začíná jaro.
Dny se prodlužují a noc se krátí. Jupííí, můžeme být déle venku a třeba se
vyhřívat na sluníčku, když nám to počasí dovolí. Rodí se i mláďátka a celá
příroda se probouzí.
Nezapomněl(a) jsi jarní měsíce? Jsou to: březen, duben a květen.
Určitě sis všiml(a), že se příroda mění. Jdi ven a změny pozoruj. Ve škole si o
nich budeme vyprávět. Když uvidíš kytičku, namaluj ji na list papíru, který si pak
ulož do desek. Jestli ji budeš umět pojmenovat, požádej dospěláka o pomoc a
můžeš mi k obrázku její název připsat. Tento úkol můžeš plnit průběžně po
celou dobu karantény ☺.
Práce v pracovním sešitě:
PS str.51/1 – ústní úkol, uvědomit si změny v přírodě.
PS str. 52/1 (dopsat mláďata) a cv. 2 – vymaluj jarní obrázky. Jestliže máte
v rodině možnost a dospělák ti pomůže stránku vyfotit a poslat na e-mail, budu
se těšit. Není to ale povinnost. Ráda se na něj podívám po příchodu do školy.

5. Zadání úkolu – pracovní výchova:
Pěstitelské práce: Nezapomínáš se starat o semínko? Můžeš pomáhat na
zahrádce např. okopávat, plít nebo sázet. Jestliže zahrádku nemáte, můžeš se
mamince nebo babičce starat o pokojové květiny.

Také mě napadlo takové zpestření si volného času. Můžeš si zahrát na chemika
a rodičům ukázat tento jednoduchý pokus, který lehce zvládneš. Můžeš si ho
udělat dobrovolně během celé doby karantény.
Potřebuješ: 0,5l PET lahev
jedlou sodu a ocet
nafukovací balónek
Do PET lahve nalij asi 2dl octa ( asi 1 sklenička), do balónku pomocí trychtýřku
nasyp asi 2-3lžíce jedlé sody. Balónek opatrně navlékni na hrdlo lahve a zvedni,
aby se jedlá soda vysypala do lahve s octem. Pozoruj!!!
Balónek se ti krásně nafoukne. A víš proč? Protože proběhla chemická reakce,
kdy vznikl plyn oxid uhličitý, který začal unikat z lahve a nafoukl tvůj balónek.
Držím palce, ať se pokus podaří. Připomínám, že není povinný, ale když bys
chtěl(a) a měl(a) možnost za pomoci dospěláka poslat foto na e-mail, budu
se těšit.
steckovicovaj@seznam.cz

