
ČESKÝ JAZYK

 Procvičuj si na těchto stránkách online https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

                                                                          www.onlinecviceni.cz

                                                                          https://www.skolasnadhledem.cz/

Pracovní sešit + písanka 3

 PS str. 38 – 40

 písanka str. 29 – 31 (str. 29 pošli prosím na mail. Děkuji.)

Sami si podle klíče zkontrolujte PS a opravte barevnou pastelkou. (řešení je na škole online-úkoly-příloha)

ČTENÍ: Pošlete prosím, na jaké straně čtete. Zapsaný čtenářský deník ofoťte a pošlete. Děkuji.

MATEMATIKA

 každý den si sám do bloku nebo cvičného sešitu vymysli a vypočítej alespoň dva příklady na:
o malou násobilku

o sčítání a odčítání do 100

o alespoň jednu řadu násobků 2-9

 Procvičuj si na těchto stránkách online  -  https://www.matika.in/cs/#2

Pracovní sešit M

 str. 63 – 67 (str. 63 pošli prosím na mail. Děkuji.)

úkol 63/6 – zakreslete si barevně do kalendáře, poznáte tak odpověď na otázku

úkol 63/7 – například 16 : 4 = kolikrát se čtyřka vejde do 16, násobky 4   

                                             = 4 * kolik je 16 ?

                                             = zkouška 4 * 4 = 16

    -můžete se podívat na tabulku násobků na straně 12

úkol 63/10 – dokreslete další chybějící číslice (číslice je znak, něco jako písmeno)

                                                      

https://www.matika.in/cs/#2
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úkol 64/1,2,3 - u každého dítěte je úloha a prostor na napsání jména dítěte (bílý obdélník)

                   -násobení má přednost před sčítáním a odčítáním

                   -vypočítejte příklady a podle pokynů napište jména dětí do bílého obdélníku a napište podle

                     výsledků děti do chatek

                   -pořadí zjistíme řešením cesty (had) – pořadí je růžový čtverec

úkoly strana 66,67 - sebehodnocení

Sami si podle klíče zkontrolujte a opravte barevnou pastelkou. (řešení je na škole online-úkoly-příloha)

  

Toto učivo je poslední, které můžete doma vypracovat. Je to z pracovních sešitů matematiky a českého

jazyka, které dětem zůstávají. Děkuji Vám všem za vzorné a pečlivé plnění výuky na dálku. Na škole online

budete mít ještě pracovní listy na opakování učiva.


