Milí žáci, jsem tu opět s další várkou učiva. Na úvod pár slov k zadané práci: zatím
mi dorazil pouze jediný překlad z Aj a to od Jáchyma, děkuji, ale musím trvat na tom,
že mi ho pošlou i ostatní, nejjednodušší podle mě je cvičení vyfotit a poslat mobilem
jako MMS, já Vám pak pošlu komentář.
A teď k další práci, dnes zadám učivo do pátka, můžete svoje domácí snažení
zpestřit sledováním Učítelky v TV, dnes byla shoda při několikanásobném podmětu,
to jsme ještě nebrali. Také odkazy na školním webu jsou plné možností, jak se učit
doma.
Český jazyk učebnice s.83/ 6 na folii, cvič.7 vypsat slovesa do ČJ Š do dvou
sloupečků, cvič. 8 si zopakujeme kategorie a připojíme infinitiv také do sešitu. Dále s.
84 si přečtete a do CJŠ a na folii vypracujete c.1- připomínám, že všechny koncovky
v přítomném čase u sloves jsou měkké(viz modrý rámeček), v PS s. 27,28, jsou tam
také dva diktáty , určitě najdete doma někoho, kdo Vám rád oba nadiktuje, opravíte si
ho podle pracovního sešitu sami, červeou pastelkou a můžete si ho oznámkovat,
moji stupnici hodnocení diktátů znáte :-D
TEĎ si shrneme, co už o slovesech víme:
1. slovesa vyjadřují děj, nebo stav
2.slovesa mohou mít jednoduchý nebo složený tvar
3. u sloves určujeme osobu, číslo a čas
4.známe slovesa v oznamovacím způsobu a ty také umíme časovat ve všech třech
časech.
5. také jsme se setkali se slovesy v rozkazovacím způsobu, u těch čas neurčujeme a
tvoří pouze 2. os. čísla jednotného a 1. a 2. osobu čísla množného.
Vidíte sami, kolik toho již umíme:-D
Další várka příště.
Matematika
Doufám, že jste nějak poprali se čtverečními jednotkami, dnes náš totiž čekají nové
jednotky obsahu, podívejte se v učebnici na s. 87 a poproste rodiče, aby se na to s
vámi koukli, můžete mi i zatelefonovat....Máme jednotky pro vyjádření větších ploch
třeba zahrad, polí, luk a lesů.....1 ar je čtverec o straně 10 metrů, 1 hektar je čtverec
o straně 100metrů, nejčastěji tím vyjadřujeme pole, nebo lesy a největší jednotky
jsou kilometry čtvereční , čtverec má stranu 1000m dlouhou a vyjadřujeme tím třeba
velikost států, moří oceánů a pod., zaměřte se na cvičení 14, a vypočtěte obsahy
těchto útvarů, proto, abychom to zvládli si musíte tvary rozdělit čarou na čtverce,
nebo obdélníky, u kterých můžete dopočítat velikosti stran a pak už jen použijete
vzorec pro výpočet obsahu, každé zvlášť vypočtete a nakonec sečtete, výsledky mi
všichni pošlete mailem, stačí mi tří čísla, postup nemusíte. V PS si pracujte svým
tempem do s. 19, cvičení, kterým neporozumíte, buď můžete vynechat, nebo
požádat doma o nápovědu, většina jich je ale na numerické procvičování a to
zvládnete!!!:-)
Angličtina, v učebnici dokončíme lekci do s.46, stále procvičujeme přítomný prostý a
přítomný průběhový čas, , zopakujeme si dny v týdnu, nezapomeneme že počítáme
od něděle., v WB s.68 musíme slovesa převést do 3. osoby, to znamená, že
připojujeme -s/-es, pozor na sloveso have, mění se na has. s. 70 u cvičení EXTRA
volte vybarvení správných částí pastelkami, či zvýrazňovačem, vzniklé věty si opište
do AJ Š.
Nezapomeňte také číst Robinsona a dělat si zápisky, doufám, že už jste si všichni
knihu ve škole vyzvedli....

Přeji Vám, ať Vám učení jde bez problémů, nezapomeňte se hýbat na čerstvém
vzduchu, procházky do přírody nám nikdo nezakázal a dnes je opravdu krásně. Jen
se určitě nenavštěvujte a důsledně dbejte pokynů Vašich rodičů. Tuto situaci nikdo z
nás nezná, nezažil jí, a proto se všichni každý den učíme, jak se vypořádat s tím, co
se děje. Jednoho dne se i ten vir unaví a dá nám pokoj a my se pak všichni sejdeme
v naší krásné škole, všechno si povíme, zasmějeme se a bude dobře. Do té doby
Vám posílám na dálku hodně pozdravů a věřte, že mi chybíte. Vaše učitelka Eva
Vořechovská

