Dobrý den,
věřím, že úkoly za celý týden jste zvládli levou zadní. :) Na dálku chválím nejen děti, ale i rodiče.
Tento týden dostáváte úkolů méně, ale stále platí opakování vyjmenovaných slov a násobků.
Poprosím rodiče, ať děti zkouší průběžně i z příkladů na sčítání a odčítání (ústně).
Například 17 + 38.
Tento týden bude rozdělen na předměty. Je zcela na vás, jak si jednotlivé úkoly rozvrhnete.
Děti, už se na vás všechny moc těším! :)
Rodiče, moc děkuji za spolupráci. Věřím, že je to pro Vás občas dost složité.
S pozdravem
Mgr. Iveta Vojířová

1) ČESKÝ JAZYK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vypracuj cvičení 1 (nahoře) a 2 v pracovním sešitě na straně 28.
Zkus si napsat s rodiči diktát z pracovního sešitu – strana 28 cvičení 3.
Opiš do Taháčku mráčku vyjmenovaná slova po Z (strana 93 v učebnici).
Zapamatuj si vyjmenovaná slova po Z nazpaměť.
Vypracuj cvičení 1 a 2 v pracovním sešitě na straně 29.
Opiš do Taháčku mráčku příbuzná slova k JAZYK, NAZÝVAT SE, RUZYNĚ.
Udělej ústně cvičení 2 v učebnici na straně 93.
Podívej se na stranu 94 v učebnici. Vidíš, slovo BRZIČKO je s měkkým I. Slovo ZÍVAT
nemá nic společného s NAZÝVAT. Proto i tam se píše měkké I.
Ústně vypracuj cvičení 5 na straně 94 v učebnici.
Určitě také doporučuji čtení knihy. Nejlépe nahlas rodičům.

2) MATEMATIKA
•

•

•
•
•

Sečti pod sebou, proveď zkoušku.
52, 33
14, 78
65, 27
34, 45
Odečti pod sebou, proveď zkoušku. Nejdříve píšeme větší číslo!
68, 44
12, 58
39, 67
48, 25
Ústně vyřeš cvičení 1, 4 v učebnici na straně 38.
Napiš na papír cvičení 3, 5 v učebnici na straně 38.
Podívej se na cvičení 6 (jak se porovnávají čísla) v učebnici na straně 38.

3) ANGLICKÝ JAZYK
•

•
•

Napiš do slovníčku:
bottom
[botm] zadeček
back
[bak] záda
leg
[leg] noha
knee
[ni:] koleno
feet
[fi:t] chodidla
toe
[tou] prst na noze
Zazpívej si píseň z učebnice na straně 39. Lze najít i na YOUTUBE – zadáte pouze Head,
shoulders, knees and toes song.
Vypracuj celou stranu 38 v pracovním sešitě.

4) PRVOUKA
•
•

Vyhledej si jakékoli zvíře na internetu či v encyklopedii. Napiš o něm do sešitu pět vět
a nakresli obrázek.
Vymysli, jakým způsobem se mohou pohybovat živočichové. Pouze ústně.

PROCVIČOVÁNÍ NA INTERNETU
• skolakov.eu
• matika.in
• gramar.in
• rysava.websnadno.cz
• umimematiku.cz
• fraus.cz

