
Milé děti,

posílám učivo na další týden. Tento týden se budeme společně učit pouze do středy. 
Těším se na Vás. Pracujte si také na pracovních listech, které posílám na školu 
online. Přeji Vám krásné Velikonoce a hodně sluníčka. 😊

PONDĚLÍ:     8:00    M / ČJ 

ÚTERÝ:        8:00     AJ / M

                   10:00   český jazyk

STŘEDA:    8:00   anglický jazyk

P O N D Ě L Í 

ANGLICKÝ JAZYK: 

 Zapiš   do slovníčku tato slovíčka. Nauč se je. 

a room rům pokoj

a lamp lemp lampa

a shelf šelf polička

a photo foutou fotka

his hiz jeho

her hr její

                    

 Přelož   sám/a do sešitu AJ – English. 

1. (kdo) Máme tři hračky pod tou postelí.

2. Ona má nějakou fialovou pohovku.

3. (kdo) Nemají tu hnědou poličku.

4. Máte (kdo) nějaké dlouhé pravítko?

5. Kde jsi (kdo) ?

6. Kdo je tohle?

Kontrola v úterý při online výuce.



MATEMATIKA => videokonference 8:00

Připravte si: přípravy, učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix,

                      penál, pravítko

ČESKÝ JAZYK => videokonference 8:30

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit gramatiku, tabulku,

                      fix, penál, fólii

Po skončení videokonference vypracuj sám/a:

učebnice str. 111 cv. 10 – krasopisně a bez chyby opiš do sešitu

                                 procvičování. Můžeš napsat i jako diktát. 

1. Podtrhni podstatná jména a slovesa. 

2. Urči kategorie u slov: NETOPÝŘI, HLÍDKU, V NOCI, KLUKŮM

Kontrola v úterý při online výuce.

ČTENÍ: Přečti si dnes nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.

Ú T E R Ý

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, workbook, sešit English (překlad), slovníček (nová slovíčka),

                      fólii, tabulku, fix, penál

MATEMATIKA => videokonference 8:40

Připravte si: přípravy, učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix,

                      penál, pravítko



ČESKÝ JAZYK => videokonference 10:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování (kontrola Dú), 

                      sešit gramatiku, tabulku, fix, penál, fólii

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 44, 45 přečti si

                                         pracovní sešit str. 23 – popros rodiče o pomoc.

Zkuste si provést pokusy ze strany 44 a 45. Můžeš mi poslat fotku nebo video Tvého 
pozorování. Těším se. 😊

 Zapiš   do sešitu ČJS a nauč se.

VZDUCH

vzduch = směs plynů, které tvoří obal Země (atmosféru)

Složení vzduchu:

- dusík = nejvíce

- kyslík = dýchají ho rostliny a živočichové, důležitý při hoření

- oxid uhličitý = vydechujeme ho, je důležitý pro rostliny

- vodní pára

- škodlivé látky (prach)

ČTENÍ: Přečti si alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.

S T Ř E D A

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, workbook, sešit English, slovníček, fólii, tabulku, fix, penál

ČESKÝ JAZYK: pracovní sešit str. 14 pracuj sám/a

                                                                      



MATEMATIKA: pracovní sešit str. 12 cv. 3, 4, 5 pracuj sám/a

 Splň   online test a odešli.

https://forms.gle/gp1yEWtMjykh6SWE9

ČTENÍ: čítanka str.  98, 99 - Zapiš do čtenářského deníku a odpověz celou větou 

na otázky. Kontrola při online výuce.

Autor:

Název knihy:

Název článku:

Ilustrace:

Hlavní postava:

Otázky: 

1. Kde se příběh odehrává?

2. Jaký byl rabín?

3. Co uměl muž z hlíny?

4. Proč zůstal sám a co provedl?

5. Co se s ním nakonec stalo?






