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ŽENEVA 

 
Zápis z 18. 11. 2020 

 

Mladší předškoláci a Nultý ročník  
Téma: Zvířátka na podzim 
 

1) Přivítání dětí, uvítací básnička. 
2) Komunitní kruh: Co dělají zvířátka na podzim a v zimě, která se chystají ke spánku, proč na 
zimu odlétají jen někteří ptáci? Kteří to jsou? 

3) Hry:  Na průzkumníka - Hledání kartiček zvířátek ve třídě, jejich správné pojmenování a 
získání informace, kde dané zvíře žije. 
4) Venku: Motorické hry s lanem a padákem. 
5) Výtvarka: Liška - mozaika z natrhaných papírů, procvičování jemné motoriky. 
6) Čtení: Zvířecí mláďátka. 
7) Hudební výchova: Dodržování rytmu s chrastítky, střídání pohybu a hry. 
 

1. třída 

1) Jazyková výchova - slova na I - kontrola domácího úkolu, Živá abeceda (žlutá) str. 66 - 
opakování písmene E, str. opakování písmene I. Písmeno Y - Živá abeceda str. 76. Skládání 
slabik a slov z probraných písmen. Hry na pravolevou orientaci.  
2) Komunikační výchova - jak vypadá můj dům, můj pokoj, diskuse ve skupinách. Projekt 
Putování s Méďou - Leonka. 
3) Literární výchova - dokončení práce z minulé hodiny: Můj dům - popis svého domova a 
jeho prezentace spolužákům s pomocí vlastnoručně nakreslených obrázků. Princezna 
Čurbeska - co je to čurbes, jak se hledají ztracené předměty v neuklizeném pokoji, diskuze ve 
skupinách. Pohádka: Krtek a rybka.  
 

Domácí úkol: 
Živá abeceda str. 84 - zelený a modrý puntík, str. 85 - hnědý a růžový puntík - přečíst slabiky 
a slova. Do sešitu namalovat oblíbenou hračku. 
Putování s Méďou - Anežka. 
Na příští týden připravit Slabikář a Písanku 1, děkuji. 
 

2. třída 

1) Jazyková výchova - opakování učiva, diktát a psaní písemné práce, následná kontrola a 
oprava. Recitace básně Hy, chy, ky, ry, dy, ty ny, na zdi visí hodiny. Stále stejně tam a sem 
pokyvují kyvadlem. Počítají vteřiny - hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny. Seznámení s měkkými 
skupinami - ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni - Učebnice str. 42. 
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2) Komunikační výchova - připomenutí 17. listopadu - symboly, venku kresba křídami na 
chodník, prohlížení knih: Můj stát a Trikolora, zpěv české hymny.  
Krátké sledování virtuální debaty krajanů s ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem 
Petříčkem, 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/on_line_debata_
krajanu_s_ministrem.html. 
3) Literární výchova - čtenářská dílna - Čtení pro radost, hlasité čtení z Čítanky str. 9 a 18 Kde 
domov můj a Má vlast, rozbor básní.  
 

Domácí úkol: Pracovní sešit str. 27, cv. 3 a 4. 
Putování s Bobem a Bobkem - Erik (pokusit se napsat alespoň 2 věty o prožitém týdnu s 
Bobem a Bobkem + možno přidat fotografii, obrázek apod.). 
Přinést českou knihu do projektu Čtení pro radost (ve škole je možné si české knihy vypůjčit). 
Dobrovolný úkol: PS str. 28, cv. 6. 
 

3. třída 

1) Jazyková výchova - opakování učiva na písemnou práci, čtvrtletní písemná práce, popis 
předmětu, členění textu na odstavce - Učebnice str. 50 a 51, procvičování vyjmenovaných 
slov po L - psaní na tabuli, Strašlivá píseň o neopatrné mlynářce: 
http://files.zpivacipisnicky.cz/200000693-
9b2ea9c27b/Vyjmenovan%C3%A1%20slova%20po%20L.pdf. 
2) Komunikační výchova - připomenutí 17. listopadu - symboly, venku kresba křídami na 
chodník, prohlížení knih: Můj stát a Trikolora, zpěv české hymny.  
Projekt Putování s Žerykem -Rosa. Krátké sledování virtuální debaty krajanů s ministrem 
zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem, 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/on_line_debata_
krajanu_s_ministrem.html. 
3) Literární výchova - čtenářská dílna - Čtení pro radost, hlasité čtení z Čítanky str. 46 O 
chlapci a vílí holčičce, J. Vladislav. 
 

Domácí úkol: Pracovní list na vyjmenovaná slova po L (dokončit, kdo nestihl). Naučit zpaměti 
vyjmenovaná slova po L (kdo neuměl). Do sešitu napsat 5 vět, které budou obsahovat slovo 
příbuzné k vyjmenovanému slovu po L (POZOR, ne vyjmenované slovo, ale slovo příbuzné, tj. 
stejný kořen a příbuznost významem).  
Pracovní sešit str. 25, cv. 4, str. 26, cv. 7.  
Přinést českou knihu do projektu Čtení pro radost (ve škole je možné si české knihy vypůjčit). 
 

4. třída 

1) Jazyková výchova - Kontrola domácího úkolu. Výměna rolí - žáci v roli učitele opravují 
písemnou práci na procvičování vyjmenovaných slov, stavbu slova, slovní druhy, pády, osoby, 
čísla a rody podstatných jmen. Uzavření látky ohledně skloňování sloves.  
Úvod do vzorů podstatných jmen: vzory rodu středního. Odlišnosti skloňování dle vzorů 
moře a kuře. Procvičování na příkladech.  
2) Komunikační výchova - Opakování událostí a osobností 17. listopadu roku 1939 a 1989 
https://www.slavne-dny.cz/episode/532425/den-studentu-17-listopad, diskuse na téma Co 
to znamená být svobodný? Úniková hra na téma 17. listopad. 

https://www.slavne-dny.cz/episode/532425/den-studentu-17-listopad
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https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRQ5c1qek6YNKBz-
rE8vKjFpAcmETGSgpX_4SjEuzxbO6aN_bHEw9CT2NimztGs2Sx1ktfH5_ix60Ki/pub?start=false
&loop=false&delayms=3000&slide=id.g9f65dc4c6a_0_6, 
3) Literární výchova -  písně, které zazněly během listopadových událostí, Modlitba pro 
Martu, čtení s porozuměním o Janu Amosu Komenském,  pověst o Lomikarovi a Kozinovi. 
4) MČS - Velkomoravská říše - kde se nacházela, s kým sousedila. Významní panovníci. 
Příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu - rozmach křesťanství, bohoslužby ve 
srozumitelném jazyce, hlaholice a staroslověnština. Vliv jejich učení na ostatní slovanské 
národy. 17. listopad. 
 

Domácí úkol: JV - Připravit si 4 karty velikosti A6 nebo A5 se vzory podstatných jmen rodu 
středního - Obrázky, názvy, případně obojí. Budeme používat jako hlasovací lístky při 
procvičování příští hodinu.  
Samuel: učebnice str. 53/23.  
Napsat 5 vět o tom, co pro mě osobně znamená svoboda nebo žít svobodně? 

Vypracovat body A, B a C z pracovního listu na Jana Amose komenského, kdo ještě nestihl. 
Pro ty, kteří ho nemají https://drive.google.com/file/d/1ErDmrkcrxHoKE-
r_8T020ArS97E4Vb4V/view?usp=sharing 

MČS - S pomocí učebnice a pracovního sešitu si zopakovat dosud probranou látku (vyjma 
pověstí), příští týden si napíšeme stručné opakování. Napsat své jméno v hlaholici (učebnice 
str. 20 nahoře).  
 

5. třída 

1) Jazyková výchova - Kontrola domácího úkolu. Opakování na písemnou práci. Čtvrtletní 
písemná práce. Zdvojené souhlásky. Přídavná jména vytvořená z názvů měst a států. 
2) Komunikační výchova - Opakování událostí a osobností 17. listopadu roku 1939 a 1989 
https://www.slavne-dny.cz/episode/532425/den-studentu-17-listopad, diskuse na téma Co 
to znamená být svobodný? Úniková hra na téma 17. listopad. 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRQ5c1qek6YNKBz-
rE8vKjFpAcmETGSgpX_4SjEuzxbO6aN_bHEw9CT2NimztGs2Sx1ktfH5_ix60Ki/pub?start=false
&loop=false&delayms=3000&slide=id.g9f65dc4c6a_0_6, 
3) Literární výchova -  písně, které zazněly během listopadových událostí, Modlitba pro 
Martu, čtení s porozuměním o Janu Amosu Komenském,  pověst o Lomikarovi a Kozinovi.  
4) MČS - 17. listopad, české země v době pobělohorské, selská povstání, Chodové. 
 

Domácí úkol: 
JV: PS str. 19, cv. 8 a str. 20, cv. 11, případnou pomoc naleznete v Uč. na str. 36. 
Napsat 5 vět o tom, co pro mě osobně znamená svoboda nebo žít svobodně? 

Vypracovat úkoly z pracovního listu na Jana Amose Komenského, kdo ještě nestihl. Pro ty, 
kteří ho nemají https://drive.google.com/file/d/1ErDmrkcrxHoKE-
r_8T020ArS97E4Vb4V/view?usp=sharing 

MČS: Jak se jmenoval kat, který provedl popravu českých pánů v roce 1621? Kolik těch pánů 
bylo a kde se poprava konala? Odpověď najdeš v Uč. na str. 7.  Jak se jmenovali strážci 
hranic, kteří měli ve znaku psa a kteří se vzbouřili proti vrchnosti? Jak se jmenoval jejich 
vůdce a co řekl Lomikarovi, než ho popravili? (říkali jsme si v hodině, ale pokud nevíš, hledej 
v Uč., str. 9. 
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