Dobrý den, chlapci a děvčata!
Po včerejší odmlce vás opět zdravím a děkuji všem za spolupráci. Ať už na
úkolu do Č domácí nebo při procvičování ve virtuální třídě. Trochu jsem byl
zvědavý, zda se ozvete, napíšete, budete pátrat, co se stalo. Usoudil jsem, že
práce máte určitě dost. A kdyby nic, tak víte, kam můžete zamířit.
Duben uplynul jako voda a před námi je květen. Za necelé čtyři týdny se
budeme moci pravděpodobně vrátit do školních lavic. Věřím, že se vám po
spolužácích, kamarádech již stýská a těšíte se opět na setkání s nimi.
Před sebou mám učebnici Matematiky otevřenou na straně 31. Nahoře
v modrém rámečku je nadpis Písemné dělení v oboru do milionu. Cvičení 1 a 9 jsou
hodně podobná, máme tam čísla s velkým počtem nul. Vzpomenete si, že počítání
takových příkladů si můžete usnadnit přeškrtnutím stejného počtu nul v dělenci a
děliteli. Opakuji, stejného počtu nul. Se zjednodušeným příkladem si pak už
snadno poradíte. Vypočítejte dnes do M domácí cvičení 1 – každý příklad na
jeden řádek.
Cvičení 10 je pěkné tím, že ve všech čtyřech částech (a, b, c, d) je po osmi
příkladech. Což takhle do M domácí od zítřka každý den vypočítat jeden příklad
na dělení, jeden na násobení, jeden na sčítání a jeden na odčítání. Když k tomu
přidáte jednu slovní úlohu, bude to super. Význam to má opravdu tehdy, když
vypočítáte každý den jen po jednom příkladu.
Pracovní sešit ČJ si otevřete na straně 13. Vypracujte, prosím, cvičení 1, 2
a 4. S pomocí tabulek v učebnici (strana 56 nebo 63) se pokuste doplnit do
tabulky tvary slov číslo, údolí, sova a sůl ve cvičení 7 na straně 14.
V případě nejasností se ozvěte, rád vám objasním. Zatím jsem nekladl
důraz na koncovky, tedy hlavně na íčka, ale na zařazení ke správnému vzoru.

Užijte si nastávající tři dny a po nich zase na shledanou!
Dobroslav Buřita

PS. Přikládám přehled vyjmenovaných slov – podstatných jmen a jejich přiřazení
ke vzorům. Shodujeme se?

