TÝDENNÍ PLÁN
1.

8. - 12. 3. 2021

A
ČESKÝ JAZYK:
Písanka – strana 28 (poslední řádek-napsat, co se nejméně povedlo na
této straně).


PONDĚLÍ
8.března

Slabikář– strana37(čtení s porozuměním), nácvik cvičení trojúhelník,
kytička 15 – čtení, cvič. Sova – jak rozumí čtenému. (bude i v úterý).
 S ke Slabikáři– strana 17 – čtení cvič. tulipán + kroužkovat slova ze
P
cvičení pod – tenisák.
MATEMATIKA:
PS– strana 27 dokončit, v e-mailupošlu procvičení – pyramidy a odkazy
na další možná cvičení. Možné opakovaně počítat sloupečky na fóliích.

ČESKÝ JAZYK:
Písanka – strana 29.
Slabikář– strana 37 – procvičovat čtení kytička a barevný sloupec na
straně.

ÚTERÝ
9.března

Skládací abeceda–zadejte dětem, ať skládají některá slova z
předchozího cvičení – barevný sloupec ve Slabikáři str.37 – používat celé
slabiky nebo jednotlivá písmena.
MATEMATIKA:
 S
P
–strana 28 (psát i výsledek např. S=9-3 = 6, spojit poté složené slovo
s obrázkem, na úplný závěr – vymalovat obrázky pro radost a uvolnění).

Procvičování online – dle zaslaných odkazů v e-mailu.

STŘEDA
10.března

ČESKÝ JAZYK:
Písanka – strana 30.
PS ke Slabikáři– strana 17 dokončit, čtení – cvičení tulipán strana 16+17.

Sešit se sluníčkem– napsat slova, která jsme vytvořili v PS ke Slabikáři
na straně 11 – cvičení puzzle. (úprava! – pošlu v e-mailu)
MATEMATIKA:
PS- strana 29 (méně,více).
Sešit s myškami(popř.sluníčkem)– přepsat a vypočítat jenom první 2
sloupce cvičení 5 ze strany 30 matematiky.

ANGLIČTINA – 
zašlu v e-mailu

ČESKÝ JAZYK: nové písmeno, hláska š, Š.
Písanka – strana 31 – zašlu videonávod.
Slabikář– strana 38 (básnička-vyhledej š, obrázek, brýle – kde slyší Š),
strana 39 domeček - čtení slabik.

ČTVRTEK
13.března

PS ke Slabikáři– strana 18 cvičení pero – doplň slabiky, nácvik čtení
kdekoliv z předchozích stran.
MATEMATIKA:
PS – strana 30 cvičení 1, 2, 4. Nedělat cvičení 3 stejně jako cvičení z další
strany s penězi - necháme až do školy.
Sešit s myškami(popř.sluníčkem)– přepsat a vypočítat jenom zbývající
2 sloupce cvičení 5 ze strany 30 matematiky.

ČESKÝ JAZYK:
Písanka – strana 32 velké psací S – zašlu v e-mailu.
Slabikář– strana 38 dokončit.

PÁTEK
12.března

PS ke Slabikáři– strana 18, čtení a práce s textem-cvičení tulipán a
tenisák, cvičení balónek – možné využít na procvičení čtení – pátek,
sobota, neděle.(individuálně, dobrovolně)
MATEMATIKA:
PS– strana 31 jen cvičení 4, strana 32 cvičení 1, 2, 3. Cvičení 1 –
nepřepisovat, napsat rovnítko a výsledek.

Prvouka – zašlu v e-mailu.

