Plán učiva
2. C
15. - 19. 6. 2020
Český jazyk

Závěrečné opakování
PS str.35 - 38
čítanka s.108 - 109
písanka s.25, 26
sloh - Popis osoby - učebnice str. 88

Anglický jazyk

ARO: Revision
CIH - U7 - Revision, SB -65, WB 58 - 59

Matematika

Vzájemná poloha přímek str. 19
Násobení a dělení
PS str. 15, 16, 17

Svět kolem nás

Léto na louce a v lese
učebnice str. 60 - 63
PS str- 68, 69
dobrovolné práce

VV

Obrázek na libovolné téma

HV

Rytmizace a zpěv

TV

Individuální sport venku

Člověk a svět práce

Stolní hry

8. - 12. 6. 2020
Český jazyk

Místní jména https://www.youtube.com/watch?v=h83s_vErAo8
učebnice str 86, 87
PS - 32, 33, 34
písanka str. 25, 26
čítanka 106, 107, vlastní kniha

Anglický jazyk

ARO - 1. učebnice str. 64-65
https://classroom.google.com/u/1/w/ODIwOTg3OTEzOTda/t/all
2. Hry - opakování, učebnice str. 62,63,55
https://classroom.google.com/u/1/w/ODIwOTg3OTEzOT
da/t/all
CIH - Story - Let´s go, SB 63 - 64, WB 56 - 57

Matematika

Procvičení násobení a dělení
geometrie opakování
násobení 7 https://www.youtube.com/watch?v=2bqyMNwhtCw
PS str. 12, 13, 14

Svět kolem nás

Léto
učebnice str. 57, 58, 59
PS str- 66, 67
dobrovolná práce

VV

Nakresli pirátskou loď. Inspirace Matýskem
https://www.youtube.com/watch?v=6K3e2n9JkRI

HV

hudba z filmu Piráti z Karibiku - poslech
https://www.youtube.com/watch?v=27mB8verLK8

TV

Individuální sportování.

Člověk a svět práce

Práce s papírem.

1. 6. - 5. 6. 2020
Český jazyk

Psaní velkých písmen, vlastní jména
https://www.youtube.com/watch?v=CG90nPnI_uk
https://www.youtube.com/watch?v=51f3QnzRif0
Učebnice - str. 84, 85
Pracovní sešit - str. 30, 31
Písanka - str. 23, 24
Čtení - čítanka 104,105, vlastní kniha

Anglický jazyk

Aro - 1.Song str. 61 – odkaz, prezentace – slovíčka,PS str. 54
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchant
s_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selL
anguage=cs
2. Game str. 62 – odkaz, video, PS str.55
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/H
appy_House_2_new_CD2_Track_36.mp3?cc=cz&selLanguage=cs
&mode=hub
CIH - SB - 61-62, WB - 54-55

Matematika

Dělení šesti:
https://www.youtube.com/watch?v=7FKYV3LVMjY
https://www.youtube.com/watch?v=lEOTpEe5TwA
Procvičování s kartičkamí:
https://www.youtube.com/watch?v=I6pGUeAEMSo
Násobení a dělení 6.
Příklady se závorkami, slovní úlohy
Pracovní sešit str. 10, 11

Svět kolem nás

Opakování – Jaro
Pracovní sešit str. 64, 65
Léto - učeb. s. 56 - V okolí obydlí, Na louce

Dobrovolná práce
VV

Obrázky na vlastní téma - libovolná technika

HV

Poslech - písně Svěráka,Uhlíře

TV

Individuální sportování venku

Člověk a svět práce

Stolní hry

25. - 29. 5. 2020
Český jazyk

Slovesa – dobrovolný test,
Předložky –https://www.youtube.com/watch?v=pEx_inBezLw
učebnice str. 82, 83, pracovní sešit str 28
Opakování – slovní druhy pracovní sešit str. 29
Písanka str. 21, 22
Čítanka str. 100, 102, 103

Anglický jazyk

CICH- učeb. str. 60, 61 Story” I´m riding my bike.”PS str. 52,53
Make a little book
Aro - Unit 7, song str. 59, story str. 60
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchant
s_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLa
nguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/stor
y_07?cc=cz&selLanguage=cs

Matematika

Násobení a dělení 5, 4, 3, 2 str. 8
Násobení 6 str. 9
Polopřímky opačné str. 5/3

Svět kolem nás

Hospodářská zvířata
pracovní sešit str. 61
Domácí ptáci učebnice str. 54, 55
Pracovní sešit str. 62
PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC

VV

Malování na chodník.

HV
Na tý louce zelený
https://www.youtube.com/watch?v=gpQObFVuXI4
Poslech hudby slavného českého skladatele Josefa Myslivečka
https://www.youtube.com/watch?v=8s9ty4ik0q8
TV
atletická rozcvička
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013ucitelka/12773-telocvik/38239-atleticky-trenink-s-bezkynibarborou-malikovou/
rozcvička s cyklistou
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013ucitelka/12773-telocvik/38315-rozcvicka-s-drahovym-cyklistoutomasem-babkem/
Člověk a svět práce

Práce na zahradě

18. - 22. 5. 2020
Český jazyk

Slovní druhy
Podstatná jména – dobrovolný test
Slovesa https://www.youtube.com/watch?v=o9FZdVWkVhQ
https://www.youtube.com/watch?v=aDjYCpSqrv4
učebnice str. 80, 81
pracovní sešit str. 26, 27
písanka str. 20
čítanka str. 96 – 97
sloh - vyprávění podle osnovy str. 79/2a

Anglický jazyk

CICH- Unit 6 revision, prac. sešit str. 50,51, test unit 6, Unit 7učeb. str. . 58,59
ARo: Unit 7, lesson 1, song str.58-59, slovíčka, PS str.52

Matematika

Polopřímka https://www.youtube.com/watch?v=CDziy1mZ5xM
https://www.youtube.com/watch?v=aWvS6NZwywQ
PS str. 5/1, 2
Násobení a dělení 5 - https://www.matyskovamatematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-33/
PS str. 6 a 7

Svět kolem nás

Hospodářská zvířata:
pracovní sešit str. 60
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.ht
m
dobrovolné práce

VV
Malování na kameny. Na procházce si nasbírejte ploché
kameny. Kameny různě pomalujte jarními motivy.

HV
Má vlast: https://www.youtube.com/watch?v=JetjZ4cPvlM
TV
Cvičení s hudbou:
https://www.youtube.com/watch?v=8CUF4WYs3Z8
Člověk a svět práce
Deskové hry nebo stavebnice.

11. - 15. 5. 2020
Český jazyk

Slovní druhy
učebnice str. 77, 78
pracovní sešit str.23, 24, 25,
písanka str. 19
čítanka str. 94 - 95
sloh - vyprávění podle osnovy str. 79/1a, b

Anglický jazyk

Aro - Tiny book 6, workbook p. 49 - 51
Cich- SB- Story- My dress- page 56 + page 57, WB- 48,49

Matematika

Násobení a dělení, činitel 0, počítání se závorkami, záměna
činitelů, záměna sčítanců
pracovní sešit str. 2, 3 https://www.matyskovamatematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-30/,
pracovní sešit str. 4

Svět kolem nás

Hospodářská zvířata - učebnice str. 52,53
dobrovolné práce

VV
Motýl, volná technika, kresba, malba, prostorová tvorba
inspirace např.http://vytvarna-vychova.cz/tag/motyl/
https://cz.pinterest.com/kpachlov/malujeme-mot%C3%BDly/
HV

Čarodějnice str. 49
https://www.youtube.com/watch?v=shp2xf5jgZI

TV

Jak skákat přes švihadlo SNOŽMO?
https://www.youtube.com/watch?v=l-LLmGjmPVs
Nastavení délky švihadla https://www.youtube.com/watch?v=0uc1EVpk5ns

Člověk a svět práce
Pokusy

https://www.youtube.com/watch?v=jzQmBw7Zckc&list=PLJHH
veFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b&index=4

4. - 7. 5. 2020
Český jazyk

Slovní druhy - přehled slovních druhů
https://www.youtube.com/watch?v=_KXv4y2sVrY
Podstatná jména – úvod
https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM

Učebnice str. 76 - 77
PS str.22,23
Čtení - čítanka str. 92-93
Písanka str. 18
Sloh - rozhovor s dítětem: 72/3a,b,c
Anglický jazyk

Aro - Game p.47, weather, Story p.49, WB p. 48
CICH-Učebnice str..54, 55 Pracovní sešit str. 46,47
Písnička, odkaz:
https://www.tes.com/lessons/YqgX8GXMLglJMQ/clothes

Matematika

Souhrnné procvičování učiva
do str. 33
Opakování násobení a dělení 2, 3, 4,
PS 7 str. 1
Trénovat násobení a dělení 2, 3, 4,
https://www.zsmalika.cz/tegram/24-vystupy-zprojektu/matematika-materialy-k-vyuce/110-nasobeni-adeleni-cisly-2-3-4.html

Svět kolem nás

Jarní les
Uč. str. 50 - procházka lesem
Ptáci a jejich hnízda - ptáci stálí a stěhovaví
Uč. str. 51, PS str..63
PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC

TV

Běh a přeskoky v přírodě. Cvičení se švihadlem. Hry v přírodě.

HV

Žežuličko, kde jsi byla… - písnička

VV

----

Člověk a svět práce

----

27. - 30. 4. 2020
Český jazyk

Jazykové vyučování opakování probraného učiva:
● ČJ učebnice - str.74 - 75, pracovní sešit str. 21 - 22
Psaní - str. 17 Čtení - čítanka str. 78, 79, četba vlastní knihy,
časopisu Sloh - ČJ učebnice - str. 73 /2 a, b - pouze ústně

Anglický jazyk

Aro - Song - Red,red,red, The weather, PS str. 48
Cich - SB- page 54, Are you wearing..?WB- 46, 47

Matematika

Prac. sešit - str. 28 - 29
● násobení čtyřmi,násobky čtyř
● zvětši číslo 4krát
● dělení čtyřmi, hledáme čtvrtinu z daného čísla
Geometrie - str. 31 - souhrnné opakování daného učiva :body,
přímky, úsečky

Svět kolem nás

Učebnice - Jaro u vody - str. 48,49, procházka jarní přírodou –
poznávání rostlin.
Dobrovolné práce

VV

------

HV

zpěv lidových písní např. Na tý louce zelený str. 53
https://www.youtube.com/watch?v=2v-AZrInMNo

TV

trénink chytání míčku inspirace
https://www.youtube.com/watch?v=0HKZqg62_A4&feature=y
outu.be&fbclid=IwAR1EYIJyzSlHEzjLYEDG9KaqYCtl4B8PYZi2XGgk8iq3KaHmnFRsrSGT5c kdo může, cvičí se
švihadlem https://www.youtube.com/watch?v=l-LLmGjmPVs a
https://www.youtube.com/watch?v=EFFGV0iM2hU nebo
https://www.youtube.com/watch?v=hYFxcFWw0xk

Člověk a svět práce

----------

20. - 24. 4. 2020
Český jazyk

ČJ učebnice - str. 70 - 72 - ústně
slova se skupinami bě, pě vě, mě - výklad učiva:
https://www.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74https://www
.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74
ČJ pracovní sešit- str. 18 - 20
diktát na papír:
https://www.youtube.com/watch?v=B7gPPX72NZM
Psaní - str. 16
Čtení - čítanka str.76-77, četba vlastní knihy, časopisu
Sloh - ČJ učebnice - str. 73 - pouze ústně

Anglický jazyk

Aro - What are you wearing? - picture, Chant p. 53, AB p. 45, 47
Cich- Story- What are you wearing+ chant p. 53, WB-45

Matematika

Dělení třemi - https://www.matyskovamatematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-16/
násobení čtyřmi https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika6-dil/video/str-26/
PS str. 25-27

Svět kolem nás

Stromy na jaře:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013ucitelka/220553114000021-clovek-a-jeho-svet
uč. s. 47, PS s.59
Opakujte hodiny.

VV

Strom na jaře - malba

HV

Když jde malý Bobr spát - uč. str.60 (další sloka)
https://www.youtube.com/watch?v=_7SvjzuB-MM

TV

Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti.
https://www.youtube.com/watch?v=O0bCjpS_Q1E

Člověk a svět práce

Ošetřování pokojových rostlin.
Úklid svého pracovního místa.

14. - 17. 4. 2020
Český jazyk

Opakování probraného učiva-souhlásky uprostřed a na konci slova.
Slova s DĚ, TĚ, NĚ - učebnice str. 67- ústně.
PS str. 15 - 17.
Čítanka str. Princezna jablůňka-str.74-75.
Písanka str. 15.

Anglický jazyk

ARO - Story: What are you wearing?, PS - str.44,45
CICH - Summertime, Story- What are you wearing? PS-44,45

Matematika

Rozdělení celku na dvě části.
Násobení třemi.
Práce s kartičkami: https://www.youtube.com/watch?v=5hq6wZKq0u0
a
https://www.youtube.com/watch?v=9YlfDsXNL6c
Početní výkony se závorkami.
PS – str. 22-24.

Svět kolem nás Jaro - květiny na jaře uč. str. 46, PS – str. 58.

VV

Nakresli nebo namaluj oblíbenou panenku, auto nebo jinou hračku.

HV

Když jde malý Bobr spát - uč. str.60 (první sloku)
https://www.youtube.com/watch?v=_7SvjzuB-MM

TV

Pohyb s hudbou.

Člověk a svět práce Skládačky z papíru

6. - 8. 4. 2020
Český jazyk

Párové souhlásky - PS- str. 12-14,
procvičování probraného učiva,
četba knih dle vlastního výběru a čtenářských schopností

Anglický jazyk

ARO - Sommertime - song, clothes
CICH -Where is my phone? Read a tiny book. Summertimevocabulary.

Matematika

Geometrie-měření na centimetry a milimetry-str.21
https://www.youtube.com/watch?v=slQli1l8Jxg
Procvičování násobení a dělení, sčítání a odčítání do 100

Svět kolem nás

Procvičuj hodiny. https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-acas/u-hodinare/cviceni1.htm
Velikonoční tradice.
Práce je zadaná na měsíc.

VV

Velikonoce-barvení vajíček

HV

Opakování písní z učebnice, tanec

TV

Chůze a běh v přírodním terénu-dle možností

Člověk a svět práce

Velikonoce-výzdoba

30. 3. – 3. 4. 2020
Český jazyk

•
•
•
•
•
•
•

Anglický jazyk

Opakování učiva - https://www.umimecesky.cz/strileckamekke-a-tvrde-souhlasky?source=explicitKC&level=2
Psaní souhlásek na konci a uprostřed slova- procvičování
PS – str. 9 - 12.
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlaskyparove-p-b-t-d-2-uroven/5042
Písanka str. 12, 13
Čtení – čítanka - 72-73 - Multikulturní výchova
Sloh -vyprávění podle obrázkové osnovy – ústně-str.66

Angličtina 2.B, 2.CARO)
1. Draw your bedroom - učebnice str. 49, nakreslit svůj pokoj,
popsat nábytek a věci
2. Pracovní sešit str. 43, opakovat 5. Lekci – slovíčka, písničky,
příběhy

2C- Unit 5- My house (CIH)
Učebnice str. 46- příběh Where´s my phone? + 47 čtení
Pracovní sešit str. 43, práce s CDromem, opakování lekce 5- kopie,
Online příběhy
Matematika
• dělení 2 – výklad učiva:
• https://www.matyskova-matematika.cz/matyskovamatematika-6-dil/video/str-6/
• PS str. 17 – 20
• Práce s demonstračními kartami z matematiky
Počítáme zpaměti sloupec 41, 45, 49
Svět kolem nás
• Opakování a procvičování učiva
• PS – str.56,57
• učíme se poznat čas na ručičkových hodinách
• https://www.youtube.com/watch?v=SZG6hv5uyeY
PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC.
VV
• Namaluj nebo nakresli co si představíš, když se řekne
Kouzlo jara
HV
• Hřej sluníčko hřej str. 37 – nácvik
https://www.youtube.com/watch?v=pBc2qopFlzk
TV
Vymyslíš svou sestavu cviků ( asi 5 cviků)?
Člověk a svět práce
• skládačky z papíru nebo z novin. Vyfotíš svůj výrobek?
• Jeden tip je např na vlaštovku:
https://www.youtube.com/watch?v=Stz5fxAPqoE
TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář

23. 3. – 27. 3. 2020
Český jazyk

Anglický jazyk

•
•
•
•
•
•
•

Angličtina 2.B, 2.C (ARO)
•

Matematika

•
•
•
•
•
•
•
•

SKN

Opakování učiva
Psaní souhlásek na konci a uprostřed slova
UČ - 62- žlutý rámeček
UČ – 63-65 - ústně
PS – str.6-8
Písanka str. 10, 11
Čtení – čítanka - 71-72

•
•
•

Where’s my phone? Číst a hrát jako divadlo podle
str.46(učebnice)
Učebnice str. 44 - trénovat hru. Pracovní sešit str. 42
Kopie- My house
Online- Kidsbox- Story1-Hello(CIH)
Příprava na násobeníhttp://www.matyskova-matematika.cz/matyskovamatematika-6-dil/video/str-1/
PS str. 14-17
Počítáme zpaměti sloupec 29, 33, 37
Násobení 2 - https://www.matyskovamatematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-2/
hru MOZKOVNA na déčku

Svět se mění-minulost-přítomnost-budoucnost UČ str. 45
PS – str.54, 55

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC.
• Jarní květina - malba
• Píseň Dělání, poslech oblíbené hudby
• Hry s míčem. Skoky přes švihadlo
• Vystřihování pomůcky na matematiku
TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář

VV
HV
TV
PČ

