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Zdravím vás milé děti, týden utekl jako voda v řece a je tu opět pondělí. Čekají
vás úkoly k domácímu studiu na týden 30.3. – 3.4.
Vím, že už je to dlouho, co se učíte doma, ale vydržte, buďte šikovní, pilní a
odvážní. Moc se těším na společné shledání a učení se v naší krásné třídě. Mám
vás ráda. Vaše paní učitelka Nikola

30.3. Pondělí
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Str. 43 přečti si o dráčkovi
Odpověz na otázky
Namaluj svého dráčka a dej mu barvu očí podle sebe, vymysli mu jméno,
PÍSANKA
Dneska se naučíme nové písmenko I str. 16 podívej se na video , jak se to píše
MATEMATIKA
Str.90 /1( viz str 86)
Str.90/3 počítej penízky
Procvičuj počítání do 20 – na papír napiš číselnou řadu od 0 do 20, příklady na + a – do 20

31.3. Úterý
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Str. 44 přečti si úryvek z knihy Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka, vypracuj otázky dole
Vyhledej a podtrhni červeně vlastní jména
Vezmi si bílou písanku a napiš do písanky slova – Ivoš, Irsko, Ivana, Iveta, Ivo, Ilona, Igor,
PÍSANKA
Dneska necháme nová písmenka odpočívat a budeme opakovat to co již umíme Str. 18
Přečti si větu a škrtni slovo, které do ní nepatří, větu potom se správným slovem napiš
MATEMATIKA
Str. 91/1,2,3,

o ANGLICKÝ JAZYK
o Podívej se na kapitolu 5 a pusť si písničku číslo1, do rámečku očísluj jaké příšery Steve vidí, až budeš
mít očíslováno, tak si píseň pusť ještě jednou a u každé příšery si to stopni a vymaluj příšeru podle
obrázku v písničce, zkus to barevně přesně.

1.4. Středa
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o ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
o Str. 45 toto čtení si rozděl na dnešek a polovinu si nechej na čtvrtek, dnes to přečti po větu Já jsem
byl letiště……..on byl tryskové letadlo.
o Namaluj tryskové letadlo
o Bílá písanka – přepiš věty do sešitu –

o Míla má lupu. Ivana jela na kole do lesa.
o
o
o
o
o
o

PÍSANKA
Nové písmenko J str. 19 viz. video
MATEMATIKA
Str. 92/1,4,5, cvičení 2a3 jsou dobrovolné / na cv. 2 lze použít párátka/
PRVOUKA
Dnes vás čeká nová kapitola a to POVOLÁNÍ tvým prvním úkolem bude zjistit a napsat na papír, který vložíš
do sešitu, jaké povolání vykonávají tvoji rodiče

o Maminka je ………
Tatínek je ………………….
o Až zjistíš povolání tvých rodičů přečti si text na str 41 a vypracuj cvičení 1,3,4

2.4.Čtvrtek
o
o
o
o
o
o
o

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Dočti text na str. 45
Bílá písanka – napiš jak bylo slyšet jméno Jakub v telefonu – 4.řádek zespod – opiš od slova Jakub -až po
slovo- Jakoubek.
PSANÍ
Str.17
MATEMATIKA

3.4. Pátek
o
o
o
o
o
o
o
o

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Str.46 přečti si o Adélce jak byla nemocná
PSANÍ
Str.20 písmeno H viz video
MATEMATIKA
Str.94/ 1,2,4,
PRVOUKA
Dnes se podíváme k lékaři str. 42 – řekni rodiči, co vidíš na obrázcích, pěkně všechno popiš, jak se kdo
chová, co má na sobě, proč se tak tváří, zda je to správné nebo není….atd.
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Přeji vám hodně sil a hlavně, abyste byli všichni zdraví.
Vážení rodiče, kdyby vám něco z matematiky dělalo starosti, tak se podívejte na stránky www.h-mat.cz .
PU Nikola

