Dobrý den, chlapci a děvčata!
Vítejte v máji, tedy v měsíci květnu. Na obzoru je náš návrat do školy. Má
několik ale. Až za tři týdny. Je dobrovolný. Když poslouchám pana ministra, jak
odpovídá na dotazy moderátorů, resp. jaké mu kladou otázky, nějak si nedokážu
náš návrat úplně dobře představit. Máme štěstí, že jsme malá škola daleko od
civilizace. Určitě se nám bude dýchat daleko lépe, než kdybychom byli v nějaké
velké městské škole.
Než k tomu dojde, využijme čas na naši domácí přípravu. Před čarodějkami
jsem vyjádřil představu o písemném počítání do M domácí. S příklady v učebnici
bychom měli být v polovině.
V češtině bychom se nyní už zaměřili více na koncovky podstatných jmen.
K tomu nám pomůže znalost a dovednost přiřazování ke správným vzorům
podstatných jmen. Proto stále dokola zařazuji ve virtuální třídě cvičení na
přiřazování ke vzorům. Jde o to dosadit si do věty na místo slova s nejasnou
koncovkou správný tvar jeho vzoru. A podle tvaru vzoru poznáme, jestli se píše
měkké nebo tvrdé íčko či něco jiného.
Do Č domácí s dnešním datem 4. 5. napište z učebnice ČJ cvičení 6 na
straně 70. Než napíšete íčko, řekněte si opravdu poctivě nejdříve tvar jeho
vzoru. Pak byste se neměli zmýlit.
Setkal jsem se s hezkým kvízem na poznávání lučních kytiček. Projděte si
postupně 10 obrázků a zamyslete se nad třemi možnostmi, které vám předkládají.
Věřím, že dáte alespoň polovinu dobře. Pokud některé názvy jste nikdy neslyšeli,
napište si je na papír a po skončení kvízu si je vyhledejte a poznejte je. Se
strýčkem googlem je najdete co by dup (nebo dub?). Odkaz je
https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/kviz-lucni-kvetiny-kvetina-kviti-rostlinabylinka-hobby-cz.A200329_213320_hobby-zahrada_mce
Tak to by mohlo být pro toto první májové pondělí všechno. Těším se na
vaše vyřešené úkoly na internetu i v domácích sešitech.

Mějte se hezky, přemýšlejte v klidu a míru a věřte, že bude dobře!
S pozdravem učitel Dobroslav Buřita

