Učivo od 23.3. – 27.3.2020

Český jazyk:
Po:

Slabikář str.64 (dole na stránce máte popis, jak se stránkou pracovat)
- ukažte si, kde ž leží v puse(u stoliček)
- jmenujte slova s ž, děti vymýšlí slova s ž
- kroužkujte ž v jakémkoli textu (noviny, časopis)
- naučte se básničku zpaměti
- skládejte slabiky: ža, že ži, žo, žu, slova žák, muž, žába, leží
Psaní: do diktátového sešitu napište písmena: malé č, r, h, c, b, k, v, p, s, t, o, a, u, i,
u, l, e,
velké A, O, M, I, J, P, U, N, V, S, Š, R, C,
Z, H, T, B, Č
písanka školní i domácí str.30 celá

Út:

Slabikář str.65 celá
skládejte slova: život, žalud, župan, želva, žolík
Psaní: do diktátového sešitu: čaj, léčí, Bobek, Tomáš

písanka školní i domácí str. 31 celá

St:

Slabikář str.66 – slova žlutě označená
skládejte věty: Růžena má želvu. Žába kváká.
Psaní: písanka školní i domácí str.32 celá

Čt:

Slabikář str. 66 celá
Psaní: písanka školní str 33 celá (tuto stránku v domácí vynechte)

Pá:

Slabikář str 67 celá
Psaní: písanka školní i domácí str. 34

Nakladatelství Nová škola Brno dalo k dispozici interaktivní slabikář, kde si mohou děti
plnit cvičení. Adresu přikládám: Nová škola - DUHA, Brno - distribuce učebnic,

pracovních sešitů…
novaskolabrno.cz
Určitě si všichni od pondělí zapnou televizi na ČT 1 v 9 hodin, kde je vysílání pro 1. stupeň.

Matematika:
Tento týden zkusíme matematiku jinak. Vycházím z Vašich podnětů, že někteří musíte stíhat
učení mezi prací a nejste se svými dětmi doma. Nechám tedy tento týden volnost a napíši jen
strany, kde se na konci týdne sejdeme. Pokud to nebude vyhovovat, dejte mi vědět a já zase
najedu zpátky na dny a konkrétní zadání. Pokud byste to nestihli vše udělat, nevadí, třeba
raději procvičujete zpaměti. Potřebujeme se dobrat k jednomu cíli. Děti musí umět spoje do
10 ZPAMĚTI!(některé stránky mohou zůstat neudělané) Naopak posílám i nakopírované
stránky navíc.
SEJDEME SE NA STRÁNKÁCH:
Malý zelený sešit do str.16
Minutovky do str.29
Učebnice do str.27(vybírejte jen, co je důležité)
Pracovní sešit do str.29
V příloze emailu najdete i prac. listy navíc (dobrovolná práce)

Prvouka
Hodiny zůstávají, popovídejte o domově, vlasti – učebnice str.46-48, o dopravě učebnice str.
49, 52

