
ČESKÝ JAZYK

 Vyplň prosím online test – OPAKOVÁNÍ UČIVA. Pošli na mail. Děkuji.

https://forms.gle/ssYQWYb8JDxKZfFk8

Učebnice

 str. 97 cv. 9 vypracuj ústně = NAHLAS přečti slova z nabídky. Jak se jim říká?  Vyprávěj.

 str. 97 cv. 10 napiš do procvičování, VLNOVKOU podtrhni  SLOVESA (pozor zahlédli JSME)

Zkontroluj si po sobě, pošli prosím na mail.

 str. 98 cv. 11 napiš do procvičování, VLNOVKOU podtrhni všechna SLOVESA.

 str. 98 cv. 12 napiš do procvičování, zakroužkuj měkké skupiny žlutě. Ostatní splň ústně.

 str. 98 cv. 13 napiš jako diktát, popřípadě opiš bez chyby. 

                      - SLOVESA podtrhni vlnovkou (pozor také SE nebo SI)

                      - PODSTATNÁ JMÉNA podtrhni rovnou čárou. Pošli prosím na mail.

 str. 99 cv. 14 nahlas přečti slova z nabídky. Co je to za slova? Úkol splň přes fólii.

 str. 99 cv. 15 do sešitu procvičování piš pouze slovesa – co se děje na obrázku?

 str. 100 práce s textem = přečti si text

                                      = úkol 1, 2, 6 ústně, zopakuj si slova nadřazená, podřazená, souřadná

                                      = úkol 3, 4, 5 napiš do procvičování a pošli na mail. Děkuji.

                    PAMATUJ SI: 

                     učit se,        malovat si,       češu se    jsou zvratná slovesa, 

                     se kterými se vždy pojí zvratná zájmena  SE, SI. 

                     Také podtrhávej vlnovkou.

Pracovní sešit + písanka 3

 PS str. 24, 25 

25/8 - slovesa podtrhávejte vlnovkou (podtrhněte i SI, je součástí slovesa)

 písanka str. 6 – 8

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

Můžeš si opakovat na:
www.onlinecviceni.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.matika.in/cs/

Každý den čti svoji knihu. Posílejte prosím, na jaké straně zrovna jste. Zapsaný čtenářský deník ofoťte a 
pošlete. Děkuji.

https://forms.gle/ssYQWYb8JDxKZfFk8
http://www.onlinecviceni.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.matika.in/cs/


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. 36 - 38 pracujte sami
 pokud budete potřebovat poradit s nějaký cvičením, neváhejte napsat. Hned vyřešíme.

 Posílám malou nápovědu: 

úkol 36/1 – úloha má 3 řešení. Přijdete na všechny? Můžete u úlohy v učebnici udělat malou tabulku.

              

                                                                                                                                         

úkol 36/2 - proč asi chybí v první pavučině šipka? A jaká to bude? Jakou hodnotu šipky určitě víme?

    - čím začneme ve druhé pavučině? Jakou hodnotu šipky bychom mohli určitě vědět? 

    - ve třetí pavučině vidíme, že z čísla 9 se dostanu po dvou modrých šipkách k 11. Kolik je modrá?

úkol 36/3 – nejdříve musíte určit, které družstvo je slabší. Pak dokreslíme vždy jen JEDNO zvířátko. 

úkol 36/4 – můžete opravovat různými způsoby. Pište si výsledky nad příklady malé násobilky.

úkol 36/5 – použijte prosím mince. Opět jsou tu násobky 5 a 2 a jejich prolínání se. 

úkol 37/6 - která dvě žlutá čísla dají 7? Jedno číslo ze žlutého už Vám je úplně jasné. Víte proč?

    - jedno zelené číslo už určitě víte. Přemýšlejte. 

úkol 37/7 - klasická sčítací tabulka (17 + 13 =?   14 + 13 =?   18 + 13 =? …… a tak pokračujte dál) 

                - zvolte si sami čísla v záhlaví (horní bílý řádek a bílý sloupec) – tak aby výsledky byly do 100

                - co se Vám odhalí (jaké součty čísel) a proč to tak je? 

úkol 37/9 – důležité je nakreslit si k tomu obrázky a představit si to. Důležitá je poloha UPROSTŘED.

úkol 37/10 – obdélník složený z modrého a zeleného pole je jednou polovinou celku. To děti dobře

                    znají (je to půlka z celého). Modré a zelené pole představuje kolik? Zlomky pište

                    zatím POUZE slovy. Tento úkol vysvětlím ve škole. Pro děti celkem složité. Zkusí zvídavější.

úkol 38/1 - pozor: pokud hodím na kostce 1,2,3 zapíšu jednu šipku dopředu

                              pokud bude na kostce 4,5,6 zapíšu dvě šipky dopředu

               - teď se zamyslete a ODHADNĚTĚ výsledek, který by mohl být ve žlutých polích (4 příklady)

               - házím kostkou v každém příkladu celkem třikrát a vypočítám výsledek (žluté pole)

               - porovnejte s Vaším odhadem

úkol 38/2 – pátý násobilkový čtverec má více řešení. Najdete je?  Pracujte zatím spíše jen v oboru malé

                   násobilky.

Zkontroluj si sám/a podle klíče a oprav barevnou pastelkou. Děkuji. (řešení je na škole online-úkoly-příloha)

5,-

2,-



PRVOUKA

Učebnice

 str. 56 přečtěte si a odpovězte ústně na otázky v modrém pruhu
 koloběh vody v přírodě – vybarvěte si obrázek a nalepte do sešitu ČJS


