ČESKÝ JAZYK:
-

Vyjmenovaná slova po M:
učebnice str. 88, 89
učebnice str. 88/cv. 6 – POSLAT KE KONTROLE
pracovní sešit str. 28 – pouze doplnit

Čtení: Čítanka str. 83 – 88
Psaní: Písanka str. 28
PRVOUKA:
- Lidská činnost a tvořivost - učebnice str. 24
- Práce a volný čas - učebnice str. 25
- Domácí úkol, který bude oznámkován: Napsat něco o Tasovu
na 1 stranu A5 (památky, pověsti, atd.) a POSLAT KE
KONTROLE
Úkoly, které jsou označeny "POSLAT KE KONTROLE",
zasílejte ofocené nebo naskenované průběžně, nejpozději do pátku
15.1., na email: jana_bockova@centrum.cz

Matematika:
Online hodiny zůstávají stejné - pondělí a v úterý v 10,00 a ve čtvrtek
v 8,00 (viz. webové stránky školy). Pokud by byl problém s připojením,
tak platí to, co minulý týden – každý den jedna nakopírovaná stránka.
Stránky 52 a 53 zatím vynecháme, máme přejít na zaokrouhlování.
K těmto stránkám se budeme vracet ve formě domácích úkolů, ale ne
všechno. Možná uděláme i něco v Početníčku.
Pondělí – str. 54
Úterý – str. 55
Čtvrtek – str. 56

Anglický jazyk:
Online hodiny jsou také beze změn – úterý a čtvrtek v 9,00.
Budeme pokračovat v lekci 3 (Unit 3). Bohužel žáci mají staré vydání
učebnice, které není úplně stejné jako to nové a neodpovídá zcela
pracovnímu sešitu. Proto stránky z učebnice, které budeme dělat, žáci
nemají. Nám to nevadí, já jim to v hodině nasdílím ze svého počítače, už
jsme tak několik stránek dělali a problém nebyl. V pracovním sešitě tomu
odpovídají strany 24 a 25, možná ještě uděláme stranu 27.
Strany 24 a 25 bez učebnice neuděláte, pokud by se někdo nemohl
připojit, tak to s dětmi nedělejte, já to s nimi potom dodělám.
WB p. 27 e. 1 – přečíst básničku a podle barev vybarvit obrázek
WB p. 27 e. 2 – najít v učebnici dole na stránkách obrázky a vybarvit ty,
které má Daisy

Uvidíme a uslyšíme se v pondělí v 10,00 na hodině matematiky.
Těším se 😊

