Vážení rodiče,
posílám dětem učivo na další týden. Děti, které se nemohou účastnit on-line výuky si učivo
průběžně doplní. ( Ofocené vypracované úkoly mi zašlete na email: z.zimova@zsvisnova.cz)
Připomínám, že od pondělí do pátku probíhá opět on-line výuka od 10,00 hod. (ČJ, MA)

Pondělí 22. 3. 2021
ČESKÝ JAZYK PS MALÝ str. 20/cv. 6., 7.
- Doplňování měkkých slabik. (cv. 6.)
- Najděte ve čtyřsměrce uvedená slova. Ze zbylých písmen sestavte tajenku. (cv. 7.)

MATEMATIKA PS str. 35/cv. 1., 2.
- Dokreslete obrázky tak, aby byly souměrné. Barevně vyznačte osu souměrnosti.

PRVOUKA PS str. 34/cv. 1., 2.
- Dokreslete obrázek tak, aby se změnil na jarní krajinu.
- Doplňte věty. (cv. 2.)

ČÍTANKA str. 109
- Přečíst text: „O nemocném králi“.

PÍSANKA str. 15 (6 řádků)
- Napsat věty správně.
- Doplnit dvojice pohádkových postav.

ÚTERÝ 23. 3. 2021
ČESKÝ JAZYK PS MALÝ str. 21/cv. 1., 3.
- Napište tvrdé a měkké slabiky. (cv. 1.)
- Doplňte i, í/y, ý. (cv. 2.)

MATEMATIKA PS str. 36/cv. 1., 2., 3.
- Změřte a zapište délky úseček. (cv. 1. a)
- Porovnejte délky úseček. (cv. 1. b)
- Porovnejte, který autobus je delší. (cv. 2.)
- Změřte a zapište délku úsečky AB. (cv. 3. a)
- Narýsujte úsečku MN, která je kratší než úsečka AB. (cv. 3. b)
- Narýsujte úsečku KL, která je delší než úsečka AB. (cv. 3. c)

ČÍTANKA str. 110, 111
- Přečíst text: „Jak mělo jaro svátek“.

PÍSANKA str. 16
- Opsat říkanku: „Prokop“.

Středa 24. 3. 2021
ČESKÝ JAZYK PS MALÝ 21/ cv. 4. a, b, c
- Doplňte i, í/y, ý.

MATEMATIKA PS str. 1/cv. 1
- Napište názvy měsíců.

PÍSANKA str. 16
- Napsat rébusy.

ČTVRTEK 25. 3. 2021
ČESKÝ JAZYK PS MALÝ str. 22/cv. 4. d, e, f
- Doplňte i, í/y, ý.

MATEMATIKA PS str. 1/cv. 2., 3.
- Napište, kolik hodin je na hodinách. (cv. 2.)
- Dokreslete malou ručičku u hodin tak, aby hodiny ukazovaly uvedený čas. (cv. 3.)

PRVOUKA PS str. 34/cv. 3., 4.
- Vyplň křížovku. (cv. 3.)
- Znázorni pomocí značek, jaké počasí bývá na jaře. (cv. 4.)

ČÍTANKA str. 112
- Přečíst básničky: „Apríl“, „Andulky“ a „Přemýšlej a počítej“.

PÍSANKA str. 17
- Čárami odděl názvy povolání. Vyber, která se hodí do vět a věty napiš.
- Napiš řešení hádanek.

Pátek 26. 3. 2021
ČESKÝ JAZYK PS 23/ cv. 5., 6.
- Doplň i, í/y, ý. Spojte vhodné dvojice. (cv. 5.)
- Vyhledej tvrdé a měkké slabiky. Tvrdé označ modře, měkké červeně. (cv. 6.)

MATEMATIKA PS 2/cv. 1.
- Dokreslete malou ručičku hodin tak, aby hodiny ukazovaly uvedený čas.

