Dobrý den, chlapci a děvčata!
Další týden domácího učení pomalu končí. Týden, ve kterém jsme se snažili
ulehčit vašim rodičům. Začali jsme využívat stránky, které dávají vám, ale i mě
okamžitou informaci, jak se vám daří. Co vám jde lépe, co naopak hůře. Nebojte se,
pokud jste v tomto týdnu více červení než zelení. Ono se to obrátí a postupně
budete úspěšnější čím dál tím víc, tedy budete se dopouštět stále méně chyb. A
až budete plnit úkoly ve škole, i tam se to projeví velmi výrazně. V psaní do sešitu
nebo v práci na počítači. Je to především o trpělivosti vašeho snažení.
Rodiče tímto prosím, nechte děti pracovat samostatně. Ony to zvládnou.
Nechte si ukázat, zda zadaná cvičení vypracovaly. Nechte si ukázat jen namátkově,
jak si odůvodňují íčko nebo jak zařazují ke vzoru, jak počítají. Ať při ukazování
komentují nahlas. Věnujte dětem 5–10 minut na češtinu, 5–10 minut na matematiku
a budete mít názornou představu o jejich učení, o jejich práci.
Protože jsme tento týden začali s poslední skupinou vzorů podstatných
jmen, se vzory pro rod mužský, a tudíž spolu s rodem ženským a středním už známe
všechny vzory, zadávám do příští středy tento úkol: Vyhledejte mezi všemi
vyjmenovanými slovy podstatná jména a přiřaďte k němu po určení rodu jeho vzor
(přehled všech VS v učebnici ČJ 4 str. 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36 - žluté rámečky).
Napište do Č domácí, list v sešitu si přeložte, vzniknou 2 sloupce. Každé
vyjmenované slovo pište na jeden řádek. Ukázka psaní:
obyvatel (m. živ.)
mlýn (m. neživ.)
lýtko (stř.)
Ruzyně (ž.)

muž
hrad
město
růže

Nové úkoly najdete v pracovních dnech ve složkách Moje domácí úkoly (po
přihlášení si kliknete nahoře u jména na pohár) - čeština na www.gramar.in,
matematika na www.matika.in, finance na www.zlatka.in (tady také najdete všechny
svoje odměny, zlaťáky, za úspěšně vypracované úkoly), mapa ČR na www.geograf.in
Kdykoliv si můžete úkol nebo cokoliv jiného, co vás zajímá zvolit k procvičování.
Nebo mi napište a já vám individuálně vyberu.

Přeji vám všem, dětem i rodičům, klidné a pohodové jarní dny!
Dobroslav Buřita, učitel

