Vážení rodiče a milé děti,
předně děkuji za zasílání vypracovaných úkolů a za fotky krásných sněhuláků apod. Na další straně jsem vám připravila tabulku s
přehledem učiva na 18. - 22. 1. V úterý od 12 hod. si děti mohou ve škole vyzvednout domácí sešit na Čj a na ČSP papírové
krajkové podložky na vločku – návod najdete níže za tabulkou.
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, nadále mi vypracované domácí úkoly 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
nejpozději 18.1.!
Děkuji za spolupráci a přeji úspěšný týden.
S pozdravem
Bc. Jaroslava Sedlaříková

Učivo na týden od 18.1. do 22.1.
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. 49/1,2 – ústně, PS str. 37/1,2 hmyz, Dú:
procvičovat vyjmenovaná slova po B, L, M
Čtení: „Broučci – A byla zima“
Písanka: Dú: str. 29 – dokončit celé
M: UČ str. 12/1 – ústně, str. 12/2a,b do ŠS, PS str. 6/1
Dú: PS str. 6/2 – jen připravit tvary, 3

PSANÍ/SLOH

Procvičování psacího písma, slova souznačná,
přepis vět, psaní z/s, ž/š (Písanka str. 30,31)

Úterý

ČJ: UČ str. 49/3,4 – ústně, PS str. 37/2 myš, hlemýžď
Dú: PS str. 37/3
Písanka: Dú: str. 30 – z/Z, slova – 6 řádků
M: UČ str. 14/1,2 - ústně, PS str. 6/4a, 7/1, Dú: PS str. 6/4b

ČTENÍ

„Broučci – A byla zima“ https://www.youtube.com/watch?
v=MwTupGsG00M&list=PL9sCmtFPaXvH71IK2yVJThceinIint
H7b&index=4
„Pohádky K. J. Erbena“ Čítanka str. 81
„Jirka s kozou“ Čítanka str. 82,83
Do Velikonoc přečíst druhou knížku s příběhem.

Středa

ČJ: UČ str. 50/1,2 – ústně, PS str. 38/1,2
Čtení: Dú: „Pohádky K. J. Erbena“ Čítanka str. 81
Písanka: Dú: str. 30 – ž/Ž, slova, věty – 6 řádků
M: UČ str. 14/3,4 – do ŠS, str. 15/ 4ab – ústně
PS str. 8/3,4b PS str. 9/1,2

MATEMATIKA

Násobení a dělení – průběžné procvičování
Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez
přechodu přes základ 10 (UČ str. 14-20), slovní úlohy
Geometrie – úsečka, polopřímka, vzájemná poloha dvou
přímek v rovině

Čtvrtek

ČJ: str. 50/3,4,5 – ústně, PS str. 38/3, Dú: doplňovačka L
Čtení: Dú: „Jirka s kozou“ Čítanka str. 82,83
M: UČ str. 16/4 – do ŠS, UČ str. 17/1,2 – ústně, PS str.
10/1a, Dú: PS str. 10/1b
ČSP: Vločka z papírové krajkové podložky

Pátek

ČJ: vyjmenovaná slova po B, L, M ve větách - ústně,
PS str. 38/4, Dú: doplňovačka M
Čtení: Dú: do Velikonoc přečíst druhou knížku s příběhem
Písanka: Dú: str. 31 – x/X, slova, z/s, ž/š - 8 řádků
M: geometrie , Dú: PS str. 11/4a,b

ČSP

Origami – Vločka z papírové krajkové podložky návod najdete za tabulkou

Origami – Vločka z papírové krajkové podložky
1. krok
2. krok

3. krok

4. krok

5. kro

7. krok

8.krok

6. krok

