Pondělí 23.3.

Zadání:
Matematika str. 25 celá + online procvičování počítání do 20.
Český jazyk - osmisměrka na pracovním listu ž + barevné počítání (vybarvování).

zelená žába
zlý žralok
žluté zuby
zlatá žíla
zralé žito
železná závora
Přepis do sešitu č. 1 (k některým souslovím můžete namalovat malý obrázek)
Diktát - doplň správně háčky a čárky - podle diktátu napiš do sešitu č. 1. - viz příloha a
hlasové zadání.

https://www.youtube.com/watch?v=LNZz8e28-Gw
Úterý 24.3.

Matematika str. 26/1, 3, 4, + 27/4
Psaní a čtení - Žížaly str. 87, psaní opraveného textu do sešitu č. 1, prvouka opakování živočichové v zimě (na jaře se budou probouzet) - str. 14. Čtení doplňkových textů - viz
přílohy.

Středa 25.3.

Čtení o ježkovi a pracovní list (viz příloha).
Doplňkové čtení - interaktivní čítanka str. 33-35.
Zajistili jsme interaktivní učebnice z nakladatelství Taktik. Některé ročníky se z nich učí
prvouku, vlastivědu a přírodovědu, my je budeme využívat k doplňkovým hrám a čtení.

Prosím tedy, klikněte na odkaz a zaregistrujte se (bude to jen jednou, pak už budou všechny
učebnice k dispozici).
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde
Psaní - 6 vět do sešitu - cvičení z pracovního listu - práci rozdělit s přestávkou na 2 části (3+3
věty).

Ježek se stočí do klubíčka. Kukačka houká v lese. Žížala se vrtá v
zemi.
Žába skáče a kváká. Želva si nosí s sebou domeček. Užovka se plazí a
syčí.
Čtvrtek 26.3.
Pracovní list PTÁCI (psaní), prvouka str. 14 (opakování), Slabikář str. 88 (Zpíváme si).
Doplňkové čtení v příloze (ale vše je také v prezentaci).
Matematika str. 26-27 - všechny slovní úlohy - řešení v příloze.
Pro dobrovolníky malý opakovací
testík.

https://forms.gle/DiSabCdPugN6L2JF8

Testíky byly tento týden 3 – první ve středu na čtení s porozuměním, ve čtvrtek opakovací na
téma tažní ptáci. V pátek poslední na slovní úlohy. Testíky nejsou zatím povinné, ale je to pro
mne zpětná vazba, že děti pracují (a také jak).
Pátek 27.3.
Matematika str. 27/5 (opsat příklady do sešitu), 27/1 dopočítat (vzor v příloze).
Prvouka str. 48 - celá.
Český jazyk - pracovní list - čtení o jaru - 13 řádků, očíslování vět podle pořadí děje a podle
čísel přepis do sešitu č. 1.

