Pondělí 20.4.

Dnešní učení a povinná část:
Slabikář str. 68, všechny sloupečky nad čarou.
Písanka str. 24-25 - vše, bez řádku Ňaf, ňuf (neumíme f). Prosím poslat ke kontrole.
Střídejte psaní a čtení.
Matematika - malá červená str. 24. Opět prosím poslat ke kontrole.
Úterý 21.4.
Matematický test – opakování po 3.díle matematiky + dopočítat pracovní sešit.

Čtení - Slabikář eTaktik str 111 + úkoly na čtení s porozuměním.
Prvouka - podle obrázků si zopakovat, jaká domácí hospodářská zvířata máme.
Středa 22.4.

Zkoušení čtení bez přípravy – videohovor.
Psaní - písanka str. 31, ale prosím postupujte dle pokynů v prezentaci - poslat ke kontrole.
Prvouka - procvičování v odkazech - je to nejen prvouka, ale i čtení s porozuměním (trénujte,
budeme psát malé testíky i velký test):
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/domacizvirata/domacizvirata1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/domacizvirata/domacizvirata3.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/domacizvirata/domacizvirata4.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/domacizvirata/domacizvirata8.htm

Angličtina - písnička se zvířátky.
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
Čtvrtek 23.4.

Čtení - str. 110 Štěňátko
Budu kontrolovat test - čtení s porozuměním (ze včerejšího čtení).

https://forms.gle/XrRJ7zp3BgChJYdE9
Psaní - pracovní list 1.část (vzor je v příloze), pouze názvy mláďátek (poslat ke kontrole).
https://youtu.be/WA6V-oCSZkQ
Matematika str. 4/3,4. (opět poslat ke kontrole)
https://youtu.be/tPRbWqz6lKQ
https://youtu.be/NqIqm-fF6k4
Dobrovolníci mohou trénovat prvoukové znalosti:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/domaci-zvirata/domaci-zvirata1.htm
Cviční 1-10 (bez 7).

Pátek 24.4.

Matematika str. 3 - celá - dle mého povídání - poslat ke kontrole.
https://youtu.be/QgN7j_Ze7qQ
Čtení - eTaktitk str. 112 - doplnit slova podle včerejšího čtení. A ještě cvičení - vyhledávání
zvířátek.
Pohádky a povídky pro malé čtenáře - str. 8-10 - Šel kozel do Lhoty.
Psaní - další část pracovního listu - další tabulka - maminky a
tatínky. https://youtu.be/f3T17hwsZLc - poslat ke kontrole
Vzor v příloze.
Prvouka - opakování - interaktivní cvičení.
Opakování, co už umíme, co jsme se zatím naučili, udělejte si cvičení i vícekrát, připomínám, že
budeme psát test!
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm
Tato cvičení už znáte, ale proč si je nezopakovat.
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/domaci-zvirata/domaci-zvirata1.htm
A nakonec za odměnu krásná rodinná hra:
http://www.pexeso.net/zviratka-ze-statku/05411
A ještě výtvarka:
Vytvořte si masku svého zvířátka – z papíru na hlavu. Kdybyste byli ve škole, dostali byste
šablonu, ale tak se musím spolehnout na Vaši šikovnost. Stačí proužek papíru kolem hlavy a
na něj nalepit masku (jako škrabošku), jak by Vaše zvířátko vypadalo. Až budete hotovi
vyfoťte se a pošlete mi prosím (uděláme zase galerii a navíc si je vzájemně ukážeme v
pondělí při videohovoru). Já budu mít taky.

