Úkoly a zadání na doma, týden 2

1) VŠICHNI - DENÍK
Děti, pokračujte dál v každodenním zápisu do deníku. Moc nás baví a těší číst Vaše zápisy.

2) NÁMĚT NA TENTO TÝDEN: napiš do deníku, jak jsi tento týden projevil/a
VYTRVALOST.

3) KARTIČKY CTNOSTÍ: děti, rodiče vám vytisknou kartičky na ocenění - stejné, jako máme
ve škole. Budete mít důležitý úkol – naučit rodiče tyto kartičky používat ☺ Vyrobte pro svoji
rodinu krabičku na ocenění a vysvětlete rodičům, jak to funguje. Pak se domluvte na jeden den
v týdnu, kdy si krabičku společně otevřete a ctnosti si přečtěte. Těšíme se na vaše zprávy, jak
se vám v této aktivitě bude dařit ☺

ČEŠTINA
PODROBNÉ POKYNY K PRÁCI PO JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH NA NÁSLEDUJÍCÍ DVA
TÝDNY V ČEŠTINĚ JSOU SAMOSTATNÉM SOUBORU – DĚTI PRACUJÍ NA ZADÁNÍCH
Z MINULÉHO TÝDNE.

TIP:
Naše spřátelené dětské knihkupectví Dlouhá punčocha má nový youtube kanál, kde jsou
k dispozici nahrávky čtení dětem. Doporučujeme ☺
https://www.youtube.com/channel/UCj4p0KDlTvBiJklFarhl8fQ

MATEMATIKA
1.ročník
1) KOSTKY – SČÍTÁNÍ - Alice, Adélka, Samu, Ondra: budeš pokračovat v této aktivitě.
Tentokrát už kombinace, které ti padnou zapisuj – nejlépe na čtverečkovaný papír (je na
googlu) nebo do sešitu z matematiky. Jedno kolo této hry je max.10 min. Můžeš opakovat
třeba 2-3x za den.
Pokud se ti bude velmi dařit a zjistíš, že všechny kombinace čísel se dvěma kostkama
bezpečně ovládáš, přidej třetí kostku a sečítej všechna tři čísla.

2) NOVÉ: KOSTKY – ODČÍTÁNÍ - všichni: - práce se třemi kostkami.

Matýsek a Samík mohou podle zadání z týdne 1.začít práci na Dekanomickém čtverci.

2.+3.ročník
PRO DRUHÝ A TŘETÍ ROČNÍK JE NÁSLEDUJÍCÍ ZADÁNÍ NA 2 TÝDNY, ABY DĚTI MĚLY
VĚTŠÍ MOŽNOST VOLBY ČINNOSTI. OČEKÁME, ŽE SE BUDOU POSTUPNĚ ZABÝVAT
VŠEMI ZADÁNÍMI – VĚTŠINA JE URČENA K PRAVIDELNÉMU OPAKOVÁNÍ.

Můžeš opakovat práce z minulých týdnů:
1) KOSTKY - SČÍTÁNÍ + Samík., Matýsek:
Nachystej si 3 a více kostek – podle své pokročilosti. Tentokrát už kombinace, které ti padnou
zapisuj – nejlépe na čtverečkovaný papír (je na googlu) nebo do sešitu z matematiky. Jedno
kolo této hry je max.10 min. Můžeš opakovat třeba 2-3x za den.

2) DVĚ KOSTKY – NÁSOBENÍ:
2+3 ročník: pokračuj v násobení se dvěma kostkama, kombinace zapisuj.

3) TŘI KOSTKY – NÁSOBENÍ:
Druháci mohou zkusit i následující těžší úroveň, na které pracují třeťáci:
Pokud budeš mít pocit, že kombinace dvou čísel 1-6 bezpečně ovládáš, posuň se na další
úroveň:
1) Nejprve hoď 2 kostky a čísla sečti.
2) Pak hoď třetí kostkou a součet vynásob.
3) Příklad: nejprve hodíš dvěma kostkami 2 a 3. Sečti: 2+3 = 5. Pak hoď třetí kostkou:
padne třeba 4. Vynásob 5 (součet) krát 4.
4) Zápis bude vypadat takto: (2+3) x 4 = 20

4) ČTYŘI KOSTKY – NÁSOBENÍ:
DALŠÍ ZTÍŽENÍ PRO 3.ročník – nové na tento týden:

5) SLOVNÍ ÚLOHY
Pokračuj v přepisování slovních úloh do sešitu, kam si píšeš deník nebo do sešitu češtiny.
Každý den jednu. Na googlu jsou nové sady slovních úloh, ze kterých můžeš vybírat.
Nezapomeň:
1) po přepsání zkontrolovat háčky, čárky, velká písmena...
2) zapiš celý příklad
3) vytvoř a zapiš odpověď celou větou.

3.ročník + Kvido, Timon
6) NUMERICKÝ DEKANOMICKÝ ČTVEREC
A) Pokud jsi výrobu nestihl, pokračuj.
Pokud ano, dej se do práce ☺- 1.úroveň:
B) Práce s materiálem
Tento týden můžeš opakovat základní úroveň z minulého týdne nebo se můžeš posunout dále:
1) Začátek je stejný: Nejprve do diagonály vyskládej všechny čtverce.

2) Pak si vezmi obálku s číslem 1. Obdélníky si tentokrát nebudeš předem skládat na
podložku, ale budeš si je náhodně vytahovat.
3) Vytáhneš („vylosuješ“) si tedy jeden obdélní a umístíš. Pokračuješ, až bude obálka
prázdná.
4) Pokračuj obálkou 2, 3... až 9.

7) ZLOMKY – 2.+3.ročník
Na práci se zlomky budou mít tyto děti během týdne online konzultaci – v úterý v 10:00,
pozvánku pošlu:
Sára, Anička, Stázinka, Timon, Elenka
Vojta, Šíma, Kvido, Arisek, Justýnka, Lukáš, Maroš a Víťa mohou zkusit příklady i bez
materiálu, měli by to zvládnout. Kdo si nebude vědět rady, prosím o zpětnou vazbu, abych děti
mohla přizvat na online konzultaci.

8) KOLIK MOŽNOSTÍ - 2.ROČNÍK

9) ANALÝZA ČTVERCE – 3.ročník

GEOMETRIE:
TĚLESA:
1.ročník + KDOKOLI, kdo na tuto práci bude mít chuť ☺
Pokračuj ve sbírání krabiček. Snaž se najít různá tělesa: kvádr, krychli, jehlan, válec...

Až budeš mít alespoň 3 různá tělesa, můžeš hrát hru – schováš je pod šátek a po hmatu
zkusíš určit, co držíš za těleso. Na tuto hru můžeš využít i kostky z nějaké stavebnice.
Přemýšlej, co bys z krabiček mohl postavit. Město? Vesmírnou stanici? Loď? Dům
budoucnosti...? Tvé fantazii a tvořivosti nedávám žádné hranice ☺ Svůj výtvor můžeš začít
ještě koncem tohoto týdne a budeš na něm pokračovat i v příštím týdnu, kdy třeba najdeš další
krabičky. Svoji konstrukci můžeš také namalovat, polepit atd.
Až budeš mít konstrukci hotovou, vyfoť ji a pošli nám fotku.

2.ročník (kromě Sáry a Timona) + 3.ročník Lukáš a Víťa
1) Trojúhleníky a úhly
PRVNÍ ČÁST: Narýsuj 7 různých trojúhleníků:
Rovnostranný ostroúhlý trojúhelník
Ostroúhlý rovnoramenný trojúhelník
Tupoúhlý rovnoramenný trojúhelník
Pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník
Ostroúhlý různostranný trojúhelník
Tupoúhlý různostranný trojúhelník
Pravoúhlý různostranný trojúhelník ( vzpomeneš si na příběh ze starého Egypta, že strany
musí mít 3cm, 4cm, 5cm?)
DRUHÁ ČÁST:
1) vybarvi všechny úhly ( na každý trojúhelník použij jinou barvu)
2) označ bod uvnitř trojúhelníku a další bod přibližně uprostřed každé strany ( není nutné
být v tomto případě přesný)
3) spoj bod uvnitř trojúhelníku se všemi značkami na stranách
4) trojúhleník podle spojnic rozstříhej
5) nalep rozstříhané kousky tak, aby byly vybarvené úhly vždy vedle sebe (k lepení
můžeš využít třeba i barevný papír)
6) napiš celý název trojúhelníku
UDĚLEJ TENTO STEJNÝ POSTUP SE VŠEMI SEDMI TROJÚHELNÍKY.

Až budeš mít všechny trojúhelníky takto zpracované, pozorně se na výsledek podívej. Co
pozoruješ?

ZEMĚPIS
VŠICHNI
1) MAPA EVROPY:
Pokračuj postupně s mapou Evropy. Nauč se určit polohu dalších 2-3 států, jejich hlavní města,
můžeš nakreslit i vlajky.
2) TAJUPLNÝ OSTROV: nakresli si svůj ostrov. Vymysli jeho název. Vyznač na mapě důležitá
místa – jezírko, potok, hory, pláž, džungli, jeskyni... Pokud jsou na ostrově obyvatelé, zakresli,
kde bydlí. Nechej se úplně unést svojí fantazií. Můžeš se k němu vracet s novými nápady.

HISTORIE
ČASOVÁ OSA:
Pokud jsi ji ještě nedokončil, pokračuj v práci na časové ose z minulého týdne.

NOVÉ:
Vznik Země:
Film Vznik Země jsme ve škole měli puštěný v den pololetního vysvědčení. Řada z vás se na
něj chvíli dívala. Nyní máš možnost podívat se na celý film. Film je dlouhý hodinu a půl,
doporučujeme sledování rozložit do více dnů. Vzpomeň si, co jsme si povídali ve škole: jak na
Zemi byly sopky, jak vznikl první život – kapka gelu, která vypadala jako voda, jak Zemi ovládli
plazi – velkým „vynálezem“ v tomto procesu bylo vajíčko s pevnou skořápkou...
https://www.youtube.com/watch?v=gmZfxOYNdbQ
V pátek na našem online setkání si o filmu popovídáme. Můžeš si předem připravit, o co se
budeš chtít podělit, co Tě zaujalo, můžeš nám ukázat třeba co jsi k filmu nakreslil...

BIOLOGIE
VŠICHNI – ATLAS / HERBÁŘ JARNÍCH KVĚTIN – práce na nadcházející 2 týdny:
Určitě chodíte alespoň občas ven. Sleduj, jaké jarní květiny rozkvétají.
1) Můžeš si vytvořit svůj atlas jarních rostlin, kam si je sám nakreslíš – květ i list.
2) Nebo si můžeš vytvořit svůj herbář: květiny vylisuj a nalep opatrně izolepou na papír (lisuje
se květ se stonkem a pokud to jde, tak i list (ten můžeš vylisovat samostatně).
Ke květinám napiš celý název. Můžeš přidat informaci kde jsi květinu viděl / našel a pokud máš

k dispozici atlas květin nebo on-line zdroj, můžeš dodat i nějakou zajímavou informaci –rostlina
může být jedlá, léčivá nebo naopak jedovatá...
Tip na některé květiny které teď můžeš najít je na google drive ve složce Biologie.
Třeba venku najdeš i jiné květiny ☺

UMĚNÍ
VŠICHNI:
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ pro děti i dospělé
Vyberte si jakýkoliv obrázek třeba z časopisu nebo nějakou fotku, kterou můžete
libovolně rozstříhnout. Jednu polovinu nalepte na papír a chybějící půlku dokreslete
tužkou nebo pastelkami podle vlastního vkusu.
Na fotkách děti dokreslují půlku hyperrealisticky nakresleného portrétu od Chuck
Close s názem Suzane z roku 1972.

HUDBA:
Každý den si něco zazpívej a zatancuj ☺
Složka na poslech je stále k dispozici na google drive.

ANGLIČTINA:
POSLECH:
Amazon zrušil předplatné a dal k dispozici své zvukové nahrávky pro děti, které se učí doma,
zdarma. Samozřejmě, že drtivá většina je k poslechu pro naše děti příliž obtížná. Je tam ale i
sekce "Littlest Listeners", kde jsou dvě knížky, které učí abecedu a čísla pomocí písniček a tyto
písničky by snad mohly některé z dětí zaujmout...
Vybrané knihy jsou, užitečné nejen pro poslech a navnímání výslovnosti, ale i proto, že jsou
dostatečně jednoduché a formát+slova se opakují a děti si mohou opakovat nahlas i když
nebudou všemu úplně dobře rozumět...
Vše najdete na:
https://stories.audible.com/start-listen
zmiňované knížky na:
Abeceda/Alphabet pomocí písniček
https://stories.audible.com/pdp/B008NC9WC4?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_pg-1-cntr-0-5
Čísla/numbers pomocí písniček
https://stories.audible.com/pdp/B008NC9XF0?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_pg-1-cntr-0-10
písničky:
https://stories.audible.com/pdp/B008SEGV8U?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_cntr-0-4
VIDEO:
A tip na závěr - video: Najděte na youtube jakoukoliv epizodu Peppa Pig v ANGLIČTINĚ.
Angličtina je jednoduchá, s nádherným čistým britským přízvukem, velmi zřetelně vyslovovaná,
příběh napomáhá porozumění. Díly nejsou dlouhé, opakované sledování bude zaručeně
obohacovat pasivní, ale u někoho i aktivní slovní zásobu.

