Týden 4. 1. – 8. 1.
ČESKÝ JAZYK
- Naučit zpaměti vyjmenovaná slova po M - učebnice str. 86
- učebnice str. 86/cv. 1, 2; str. 87/cv. 3, 4
- učebnice str. 87/cv. 5a – POSLAT KE KONTROLE
- pracovní sešit str. 27
Čtení: Čítanka str. 77 – 79
Psaní: Písanka str. 27
,
PRVOUKA
- Orientace v čase - učebnice str. 22: NAUČIT
- Jak žili lidé dříve - učebnice str. 23: přečíst
Úkoly, které jsou označeny "POSLAT KE KONTROLE",
zasílejte ofocené nebo naskenované průběžně, nejpozději do pátku 8.1.,
na email: jana_bockova@centrum.cz

Matematika
Jak jsem Vám psala v emailu, domluvily jsme se, že budu mít třeťáky na
matematiku online. Budeme mít tři hodiny týdně (v pondělí a v úterý
v 10,00 a ve čtvrtek v 8,00). Děti mají založený nový tým na Teamsech
s názvem Matematika 3. Přes ten se budou přihlašovat. Najedete
v kalendáři na datum a tam bude pozvánka, tak jak na angličtinu. Učivo
budu s dětmi dělat já, doma se k tomu nemusíte vracet, maximálně
pokud něco nestihneme v hodině. Učivo Vám sem napíši, pokud by se
děti z nějakého důvodu nepřipojily. Pracovat budeme na nakopírované
listy a tabulky, občas něco napíšeme do sešitu.
- Pondělí – str, 48 v učebnici
- Úterý – str. 49 v učebnici
- Čtvrtek – str. 50 v učebnici

Snad to tak nějak budeme stíhat jednu stránku za hodinu. Ke kontrole
nic neposílejte, ale schovejte nakopírované pracovní listy, děti je
donesou do školy, až se půjde.

Anglický jazyk
Online hodiny zůstávají v úterý a ve čtvrtek v 9,00 hodin. Pokud budou
děti na online hodinách, nemusíte s nimi nic dělat, jenom, pokud chcete,
tak můžete procvičovat.
Bohužel, odkaz na webové stránky Happy Street již není aktivní. Tak si
musíme vystačit pouze s učebnicí a pracovním sešitem.
- Na začátek si zopakujeme čísla 1 – 10, barvy, školní věci a hračky.
- Učebnice str. 17 (CB p. 17) – pojmenovat hračky ve spojení
s barvou (např. a blue lorry)
- Učebnice str. 18 (CB p. 18) – přečíst a přeložit
- Pracovní sešit str. 20 (WB p. 20) – vybrat správné věty a doplnit
- Pracovní sešit str. 22 cv. 1 (WB p. 22 e. 1) – napsat slova do
křížovky
- Pracovní sešit str. 22 cv. 2 (WB p. 22 e. 2) – vybarvit a napsat kam
patří
Uvidíme a uslyšíme se v pondělí v 10,00 na hodině matematiky.
Těším se 😊

