Týdenní plán práce 2.B SUPERHRDINOVÉ

Od 17. 1. - 21. 1. 2022

21. týden
Matematika

Český jazyk
•

Tvrdé slabiky – dy, ty, ny procvičování

•

a měkké souhlásky
•

Písanka 1 – dokončení – samostatná
domácí práce, začínáme s Písankou 2

•

Čtení – čítanková četba: O nemocném
králi – Hana Doskočilová, Pohádka – Jiří
Žáček – vlastní výtvarný doprovod,
Pokračování v četbě Zlobilky – Martina
Drijverová – Holčička a pavouk, Holčička
a vodníci

Učebnice ČJ – 57
Pracovní sešit – 42 - 44

•
•
•
•
•

Sčítání dvojciferných čísel do 100 bez
přechodu (31 + 8)
Zaokrouhlování čísel na desítky
Sčítání čísel pod sebou
Slovní úlohy
G – délky úsečky
Učebnice 5 díl – do str. 20

SČÍTÁNÍ DO 100
PÍSEMNÉ POČÍTÁNÍ DO 100
PŘÍKLADY
KOLO

Diktát: PS str. 44 cv. 6 – první 4 věty
Domácí úkoly: Uč. str. 53 cv. 14 – doplňte věty, věty
napište do sešitu DÚ – odevzdat v úterý 18. 1.
•

PŘÍKLADY
CVIČNÉ TESTY

Učebnice str. 55 cv. 7 – Doplň i/í a věty přepiš do sešitu DÚ, vysvětli přísloví – odevzdat
ve čtvrtek 20. 1.

,

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ😊

DOPLŇ HY/HÝ
DOPLŇ DY/DÝ
DOPLŇ TY/TÝ
DOPLŇ NY/NÝ
PSANÍ U, Ú, Ů

Člověk a jeho svět
•
•

Roční období, hodiny – opakování –
trénujte hodiny doma! (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá)
Minulost, současnost, budoucnost
Uč. str. 40, PS str. 40

Tělesná výchova
•
•

Gymnastika – akrobacie – kotoul vpřed,
do dřepu, rovnovážné polohy, krok
poskočný
Pohybové hry, opičí dráha

Výtvarná výchova
•

Zimní radovánky – malba
-

ČSP
•

Vystřihovánka z papíru – Krmítko pro
ptáčky

Budete mít za úkol nakreslit mi, co nejraději děláte venku na sněhu. Pro inspiraci
budete mít obrázky od dvou známých
VYSTŘIHOVÁNKA
českých ilustrátorů, Josefa Lady a Josefa
Palečka. Tak se můžete podívat, jak nakreslili zimní radovánky.

Poznámky: V pondělí 17. 1. nás hned ráno čeká opět nařízené antigenní testování.
V úterý 18. 1. nebudu přítomna ve škole, děti budou mít zastupující paní učitelky.
Přeji klidné a zdravé dny! Jarka Hozmanová

