Týden 2. 11. – 6. 11.
Zkontrolované a opravené sešity vám budou vhozeny do poštovní
schránky v průběhu pondělního odpoledne, nejpozději v úterý
dopoledne.
ČESKÝ JAZYK:
- Souhlásky uvnitř slov
- učebnice str.49/cv.1a,1b; str.51; str.52/cv.1,2,3; str.53
- učebnice str.50/cv.2a; str.52/cv.4a; str.54/cv.2a - POSLAT KE KONTROLE
Čtení: Čítanka str. 35 – 42
Psaní: Písanka str. 16, 17

MATEMATIKA:
- Procvičování
- učebnice str. 27
- učebnice str. 28/cv. 17, 22 - POSLAT KE KONTROLE
PRVOUKA:
- Naše obec
- učebnice str. 12, 13
- pracovní sešit str. 17
Úkoly, které jsou označeny "POSLAT KE KONTROLE", zasílejte ofocené nebo
naskenované průběžně, nejpozději do pátku 6. 11., na
email: jana_bockova@centrum.cz

ANGLICKÝ JAZYK:

Chtěla bych začít s dětmi online výuku angličtiny přes Teams, tak jak to dělají žáci
vyšších ročníků a začnou pravděpodobně i druháci. Návod, jak se přihlásit Vám
pošlu na email. První hodinu bychom zkusili v úterý v 9,00 hodin. Komu by nešlo
připojit se nebo by měl problémy, nic se neděje. Učivo budu zadávat i sem. Ty online
hodiny by byly spíše na procvičení, popřípadě doplnění učiva. Můžu tam žákům
pouštět poslechy k pracovnímu sešitu.
S jakýmkoliv problémem mě můžete kontaktovat na email pechova@zs-tasov.cz,
moje telefonní číslo 732 815 817 nebo si mě můžete najít na Messengeru.

A teď učivo:
Učebnice str. 5 ( SB p.5) – na stránkách
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
si otevřete sekci Stories – Unit 1 – Who´s this? – je to tam hezky rozdělené po
jednotlivých obrázcích.
Učebnice str. 6 ( SB p. 6) – znovu stránky, tentokrát Songs and chants – Unit 1 – A
game in the garden song
pracovní sešit str. 5 (WB p. 5) – cv. 1 (e. 1) - i když je to poslech, já vám napíšu, jak
máte čísla spojovat:
two – five – eight – nine – three – ten – six – one – four – seven – two
cv. 2 (e. 2) – spojit kuželky s napsanými čísly – můžete vybarvit.

Stránku 5 z pracovního sešitu bych od vás chtěla ofotit a poslat ke kontrole na email:
pechova@zs-tasov.cz.
Doufám, že se s většinou uvidím a (nebo) uslyším v úterý. 😊

