Vážení rodiče a milé děti,
předně děkuji za zasílání vypracovaných úkolů a za fotky vloček. Na další straně jsem vám připravila tabulku s přehledem učiva
na 25. - 28. 1. + něco málo procvičování na jarní prázdniny.
Chválím děti za pozitivní přístup k práci a plnění zadaných úkolů!
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 …).
Nezapomeňte poslat úkoly paní učitelce Mackové – Prvouka.
Děkuji za spolupráci a přeji úspěšný týden.
S pozdravem
Bc. Jaroslava Sedlaříková

Učivo na týden od 25.1. do 28.1.
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. 51/1,2 – ústně, PS str. 39/1, Dú: procvičovat
vyjmenovaná slova po B, L, M
Čtení: číst knížku s příběhem
Písanka: Dú: str. 31 – dokončit
M: UČ str. 16/6, 17/5a,b – ústně, str. 17/4 do ŠS, PS str. 8/1,
9/1, Dú: UČ str. 16/7 do DS

PSANÍ/SLOH

Procvičování psacího písma, slova souznačná,
přepis vět, psaní číslic v datech a v adrese, hledání
slov, skrývačky, slova souznačná (Písanka str. 31,32)

Úterý

Abeceda, „Únor“, zimní měsíce, zimní sporty
(Písanka 2. díl str. 1,2,3)

ČTENÍ

M: UČ str. 21/1,3,6 - ústně, PS str. 11/1,2,3, Dú: UČ str. 17/6b
do DS

„Únor“ – naučit básničku, „Zimní hádanky“ Čítanka
str. 88,89

Středa

Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných
situací – PL
Písanka: Dú: str. 32 - dokončit

Násobení a dělení – průběžné procvičování
Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez
přechodu přes základ 10 (UČ str. 14-20), slovní úlohy
Římské číslice (UČ str. 21,22), naučte se hrát „Prší“
Písemné sčítání s přechodem přes základ 10 (UČ str. 2325)

Čtvrtek

ČJ: Knížka, kterou čtu – připravit na on-line výuku
M: UČ str. 23/1,2, 24/1,2 – ústně, PS str. 12/1

Do Velikonoc přečíst druhou knížku s příběhem.

MATEMATIKA

ČJ: UČ str. 51/3,4 – ústně, PS str. 39/2,3, Dú: PS str. 39/4
Čtení: číst knížku s příběhem
Písanka: Dú: str. 32 – 6 řádků

ČSP
Úkoly na jarní
prázdniny

ČJ: PS str. 40/1,2,3
Čtení: Dú: číst knížku s příběhem
„Únor“ – naučit básničku, „Zimní hádanky“ Čítanka str. 88,89

Písanka (2. díl): Dú: str. 1,2,3
M: Dú: PS str. 13/1a,b,c,d, str. 17/5a,b

