Dobrý den, posílám učivo na pondělí 16.3.-středu 18.3.

ČJ
Pondělí+úterý

1. Uč. 71/11-opakování- nahlas odůvodnit (tvaroh-je hodně tvarohů, zahrádka-malá
zahrádečka,..)-už jsme ve škole psali, stačí ústně-každý den kousek cvičení
2. 71/13-2 rámečky dají dohromady slovo a místo prázdného okénka doplní správnou souhlásku
(např. 1.+2. rámeček- NEH-TY, 3.+4. KLUB-KO, 5.+6. BUCHTA,….)-slova napsat do sešitu
3. 71/15-můžou si děti přečíst a zkuste diktát (můžete vybrat jen část, nebo každý den 12věty,…)
Středa
1. Uč. 72- nové učivo- DĚ, TĚ, NĚ -píšeme háček nad Ě- ale čteme jako ďe, ťe, ňe- pročíst
žlutý rámeček
2. 72/1-vypsat slova do sešitu a podtrhat dě, tě, ně

Ma
Pondělí
1. PS. 31/2, (pyramidy znají-součet dvou čísel vedle sebe dá číslo v další řadě nad)
2. 31/ 3 (těžší- kolik chybí do- ukázat si na tabulce čísel, které přikládám, nebo zkusit
postupovat od výsledku s výměnou znaménka např. 52+ =59 si řeknu jako 59-52, 92si řeknu jako 87+kolik je 92, nebo 92-87),
3. 31/ 5, 6- zamyslet se a napsat příklad s výsledkem

=87

Úterý
1. 31/8-opakování, procvičování různých typů příkladů
2. 32/1-těžké! – ukázat si na mincích-pošlu v příloze-vystřihněte desetikoruny a koruny a čísla si
na nich ukazujte, pak sčítejte, přidávejte,…
Středa
1. 32/2- možno ukazovat na tabulce čísel
2. 32/7-zkusit sami- správně a rychle

Písanka
Pondělí str.6/aktovka-přepsat do linek, zachovat vzhled básničky- dodržet 4 řádky
Úterý str.6-dole přesmyčky

Středa str.7/horní úkol-seřadit podle abecedy a napsat správně a hezky-pečlivě

Čítanka
Prosím, číst každý den chvilku-str. 96- nejprve přečíst sloupeček-přípravné čtení těžkých slov,
vysvětlit si význam, pak číst článek, klidně po částech

Posílám dále:
-V pondělí začíná na ČT 2 od 9.00 nový pořad ke vzdělávání dětí doma
-k procvičování učiva klidně využívejte internet, např. stránky: skolakov.eu (ČJ i M),
fred.fraus.cz (ČJ), onlinecviceni.cz, MIUČ+, diktáty.cz, pravopisne.cz, vcelka,cz, ucimesecist.cz,
matmat.cz

1.
2.
3.
4.

Posílám také:
Papírové mince k vystřižení
Tabulku čísel do 100
Vtipné cvičení podle písmen abecedy ve svém jméně
Dopis dětem

Milé holky, milí kluci, moc vás zdravím!
Poslala jsem vám úkoly. Pěkně procvičujte,
až se zase sejdeme, tak mi ukážete, jak vše
hezky umíte.
Vím, že se vám do učení asi moc nechce, ale
když se do toho dáte, budete mít vše hotové
za chvilku. Tak držím palce!
Když budete chtít, můžete mi napsat mail
o tom, co děláte. Budu ráda.

Mějte se krásně!
Zdravím všechny! Dana M.

