Vážení rodiče a milé děti,
na další straně jsem vám připravila tabulku s přehledem učiva na 11. - 15. 1.
Odkazy na vyjmenovaná a příbuzná slova - procvičování:
https://www.mojecestina.cz/article/2008091106-vyjmenovana-slova-po-b
https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova/vyjmenovana-slova-po-l
https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova/vyjmenovana-slova-po-m
Prosím, vypracované domácí úkoly mi posílejte ofocené každý den na email, na kterém mne můžete kdykoli kontaktovat
s případnými dotazy: j.sedlarikova@zsvisnova.cz
Kdo se nebude účastnit on-line výuky, bude odesílat všechny písemné úkoly (PS, ŠS, PL …).
Někteří zapomínáte posílat úkoly paní učitelce Mackové – Prvouka. Kdo ještě tak neučinil, pošlete úkol za minulý týden dnes
11.1.!
Děkuji za spolupráci a přeji úspěšný týden.
S pozdravem
Bc. Jaroslava Sedlaříková

Učivo na týden od 11.1. do 15.1.
UČIVO

Plynulé čtení s porozuměním čtenému textu
(10-15 min. denně) – viz. ČTENÍ

(Přehled probíraného učiva v učebnicích)
ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L ve slovních
spojeních a ve větách – průběžné procvičování
Vyjmenovaná slova po M (UČ str. 46-52)

ÚKOLY K VYPRACOVÁNÍ
Pondělí

ČJ: UČ str. 46/1 – ústně, PS str. 35/1,2 nahoře, Dú: na
úterý připravit 14 prázdných lístečků (1 lísteček = 1
slovo)
Čtení: Dú: „Měsíce“ Čítanka str. 76
Písanka: Dú: str. 28 – s/S, Sára, sova
M: UČ str. 9/1,2 – ústně, str. 9/4 do ŠS, PS str. 4/1,
Dú: PS str. 4/5a

PSANÍ/SLOH

Procvičování psacího písma, pozvánka na karneval
(Písanka str. 28,29)

Úterý

ČJ: UČ str. 46/2, 47/1– ústně Str. 35/1 dole,
Dú: na pátek naučit se vyjmenovaná slova po M
Písanka: Dú: str. 28 – š/Š, Šimon, šašek
M: UČ str. 10/1 – do ŠS, PS str. 4/2,3,4, Dú: PS str. 4/5a,b

ČTENÍ

MATEMATIKA

ČSP

„Měsíce“ Čítanka str. 76
„Kalendář“ Čítanka str. 77
„Bob a Bobek na horách“ Čítanka str. 78,79

Středa

ČJ: UČ str. 47/2,3 – ústně, PS str. 35/2,3
Čtení: Dú: „Kalendář“ Čítanka str. 77
Písanka: Dú: str. 28 – pozvánka na karneval
M: UČ str. 10/3a,d – ústně, PS str. 5/1,2

Násobení a dělení – průběžné procvičování
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes
základ 10 (UČ str. 6-11)
Slovní úlohy
Geometrie – úsečka, polopřímka, vzájemná poloha dvou
přímek v rovině

Čtvrtek

ČJ: str. 48/4,5,6 – ústně, PS str. 36/4, Dú: PS str. 36/5
M: UČ str. 11/3,4 – do ŠS, PS str. 5/3,5, Dú: PS str. 5/4
ČSP: Sněhulák ze sněhu

Origami – kdo ještě neodevzdal!
Sněhulák – postav, vyfoť a pošli

Pátek

ČJ: UČ str. 48/7,8,9 – ústně PS str. 36/6,7, Dú: PS str. 36/8

Čtení: Dú: „Bob a Bobek na horách“ Čítanka str. 78,79
Písanka: Dú: str. 29 – l/L, věta
M: geometrie , Dú: PS str. 6/4a,b

