
ČESKÝ JAZYK

 vyplň si prosím online test ČJ – párové souhlásky a odešli.   https://forms.gle/pmNaYtVs72GRZ9in7

 podívej se na prezentaci – podstatná jména (na škole online nebo na stránkách školy)

Učebnice

 str. 107 cv. 5 splň přes fólii a slova zdůvodni

 str. 107 cv. 6 napiš do sešitu procvičování pouze slova s chybějícími písmeny, v závorce zdůvodni,

                     označ barevně párovou souhlásku. Ostatní úkoly splň ústně.

 str. 106 z druhého odstavce textu napiš do procvičování všechna:

Podstatná jména = pozor rybaření, kuňkání – jsou podstatná jména, ukážu si TO RYBAŘENÍ,

                                        TO KUŇKÁNÍ

                            = pozor také na RŮZNÉ TVARY podstatných jmen.

Slovesa = pozor na slovesa viděl JSEM, BUDU, JE. 

Tento úkol ze str. 106 pošli prosím na mail. Děkuji.

 str. 108 cv. 7, 8, 9 splň ústně a opakuj si tak podstatná jména

 str. 109 cv. 11 přečti si vzkaz. Co je ve vzkazu nejasného? Odpověz si ústně.

                       Křížovku vypracuj přes fólii.

Napiš si do sešitu procvičování tato slova a piš k nim další jejich TVARY. ÚSTNĚ si s nimi tvoř věty.

Vzor (ten nemusíš opisovat): 

AUTO – auta: Bez auta nemůžu nikam jet. autech: Mluvíme o autech.

              autu: Jdu k autu. autem: Jedu autem na nákup.

              autě: Sedím v autě

              aut: Vidím hodně aut.

STUDÁNKA, VYDRA, POŠTA, KUCHAŘ. Pošli prosím na mail. Děkuji.

Pracovní sešit + písanka 3

 PS str. 30, 31

31/4 - v některých řadách slov se můžeš zaměřit na podstatná jména

        -v jiných na cokoli jiného, jen si musíš vysvětlit proč

31/5 - doplňuj jakákoli podstatná jména, která začínají uvedenými písmeny

        -můžeš si doma zahrát hru „město, jméno, zvíře, věc 

 písanka str. 15 - 17 

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

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

https://forms.gle/pmNaYtVs72GRZ9in7


Můžeš si opakovat na:                           
www.onlinecviceni.cz
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky – Zde si můžeš procvičovat PÁROVÉ SOUHLÁSKY.
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.matika.in/cs/ - Zde si můžeš procvičovat NÁSOBILKU, SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ A DALŠÍ MAT. ÚLOHY.

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

Učebnice

 str. 47 - 50 pracujte sami (str. 47 pošlete prosím na mail. Děkuji.)
 pokud budete chtít poradit s nějakým cvičením, napište. Ráda pomůžu.

úkol 47/6 – v jednom krokování můžu použít dvě nebo tři šipky, všechny tři strany se musí rovnat

úkol 47/8  - úlohu si graficky znázorněte, nakreslete a vypočítejte. Má to pouze jedno řešení??

úkol 47/9 - digitální zápis čísel ve čtvercové síti pomocí sirek 

    -do čtvercové sítě zakreslete přesně podle pravítka

                                                  

úkol 47/10 – slepte tyto dvě části k sobě tak, abyste složili kostku. Kolika způsoby to jde??

úkol 48/1 -řešte barevně autobus pomocí lístečků, kostiček, figurek. Pozor na muže a ženy.

                -kolik mužů a žen nastoupilo na zastávce B, když z B do C jeli dva muži a tři ženy?

                -kolik mužů a žen vystoupilo na zastávce C, když víme, kolik jich nastoupilo a kolik jich

                  jelo z C do D?

                -víme, kolik mužů a žen zůstalo v autobusu na zastávce D? Kolik jich tedy muselo nastoupit

                  a kolik jich jelo z D do E, když na poslední zastávce byli v autobusu a tedy vystoupili dva

                 muži a čtyři ženy?

                -kolik se vezlo mužů a žen z A do E = kolik jich celkem nastoupilo

úkol 48/2 – zkuste se naučit pracovat s grafem a číst v něm

                -v grafu si můžete barevně pravítkem obtahovat řádky a sloupce

http://www.onlinecviceni.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.matika.in/cs/


úkol 49/5 – první pavučina = modrou šipku víme hned

                                           = sledujte cestu od 8 po žlutých šipkách k 14. Už víte hodnotu žluté šipky?

                -druhá pavučina = žlutou šipku už víme

                                           = sledujte cestu od 6 po červených šipkách k 15. Už víme hodnotu červené.

                -třetí pavučina = kam napíšeme nejmenší číslo? Víme už od minule. Je to tam, kam nesměřuje

                                           ani jedna šipka.

                                        = sledujte cestu od 10 po červených šipkách až k číslu 20. Už víte hodnotu?

úkol 49/6 – za kachlík považujeme jednotkový čtverec (1x1). Toto je složitější úloha. Vyřešíme později.

úkol 49/7 – úloha má více řešení. Přijdete na to kolik? Můžete vytvořit tabulku.

úkol 49/8 – můžete si výsledky příkladů psát nad příklad a poté porovnat

úkol 49/9 – prosím rýsujte trojúhelníky přesně dobře ořezanou tužkou pomocí pravítka

úkol 50/1 – pozor na podmínku  ____  < ____

                -do učebnice můžete doplnit jedno řešení, ostatní vypracujte na papír

úkol 50/3 – podobná úloha jako na straně 47/6. Na co jste přišli?

úkol 50/4 – můžete se dívat nebo porovnávat s tabulkou násobků na str. 12

úkol 50/5 – řešíme metodou pokus-omyl

                -součet všech pěti čísel musí být 4

                -součet VŠECH tří sousedních čísel musí být 3

úkol 50/6 – zkoušejte a osvojujte si hodiny v kombinaci s digitálním časem a počtem minut

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

  
PRVOUKA

Učebnice

 str. 60 - 63 přečtěte si o životě ve vodě. 

 Pokuste se odpovědět na otázky dole - zelený pruh. 

 Vyplň si prosím online test - upevňování učiva a odešli.    https://forms.gle/DLWmLVvTX1NNhrim9

Na škole online máte dobrovolné pracovní listy k procvičování, opakování a upevňování učiva. 

Děkuji všem za spolupráci a pečlivé plnění domácí přípravy.

https://forms.gle/DLWmLVvTX1NNhrim9

