Shrnutí učiva v týdnu 16.-20.3.2020
PONDĚLÍ-ÚTERÝ
Matematika pro 16.-17.3.
Dnes si budeme hrát s metrem, určitě nějaký máte doma, ať si děti zkouší měřit vše, co
kolem sebe vidí. Hlavně ať si uvědomí, že když zapisují příklady s metry, musí značku "m" pro
metr napsat ke každému číslu. Metry můžeme sčítat i odčítat. Vzor, jak mají být vyplněny
stránky v pracovním sešitě opět přikládám.
Samozřejmě i nadále platí, kdo chce, procvičuje si na internetu rychlé počítání.
Český jazyk pro 16.3.
Opiš do sešitu č.1 následující spojení, na každý řádek zvlášť jedno, na konci řádku namaluj
malý obrázek:

bílá bledule
zelená bambule
barevná bublina
vzácná bylina
vysoká bedla
malý bubínek
Český jazyk pro 17.3.
Najdi správné pokračování vět a celé věty přepiš do sešitu č. 1:

Blanka skládá
Tatínek skládá
Skladník skládá

balíky ve skladu.
slova ze slabik.
bedny do sklepa.

Čtení pro oba dny - Slabikář str. 83 a k tomu cokoliv ve Slabikáři, v knížce, kterou mají děti doma,
na internetu. Nebo z pracovního listu, který přikládám. Vše je jen na Vás.
Ve středu se pustíme do nového písmenka Ž.

STŘEDA
Nové písmeno Žž - domeček ŽLUTĚ - vyplnit střechu, v básničce zakroužkovat Žž(žlutě), Zz(zeleně),
písanka str. 16+ 17 (1. až 4. řádek) - pozor na správný tvar (v písance je to špatně), čtení - Slabikář str.
62 sloupečky, děti si čtou a zkouší používat slova ve větách). Angličtina - paní učitelka posílá zadání
(viz příloha).

ČTVRTEK
Matematika str. 24 (jenom), čtení str. 84 a poslední dva řádky veršovánek opsat do sešitu č.
2. Další psaní je z "domečku", doplň z nebo ž do slov a všechna je přepiš do sešitu č. 1.
Čtení je dnes věnováno hlavně rozdílu mez z/ž, co všechno dokáže háček. Slova na
procvičování jsou v prezentaci nebo v příloze. Slova si můžeš i vytisknout a rozstříhat,
zamíchat a hledat dvojice, takové pexeso.

PÁTEK
Písanka str. 17 (dopište 5.řádek - Žaneta zívá). Věty o ročním období jsem změnila - přepište
do sešitu č. 1

Lepím draka, to byl podzim.
Lyžujeme, když je zima.
Strom kvete, bude jaro.
Koupáme se, ale až bude léto.
Matematika str. 25/2,3.
Prvouka str. 47 - celá.
Čtení:

NA JAŘE (Doplňkové čtení, najdete a přečtete vetřelce?)
Je jaro. Venku se otepluje, sluníčko začíná hřát. Sníh taje a zvedá vodu v
potocích a řekách. Den je už delší a noc kratší. Příroda se začíná probouzet.

ANGLIČTINA
Vážení rodiče,
posílám Vám odkazy na písničky v AJ, první 2 jsme už zpívali v hodinách. Pokud
máte možnost, pouštějte jim tyto písničky, děti jsou velmi bystré a cizí jazyk se tak
dobře naučí vnímat.
I v hodinách písničky doprovázíme pohybem.
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
How many fingers on one hand= Kolik prstů na 1 ruce
let ´s all count together= spočítejme je společně
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
Head, shoulders, knees and toes= Hlava, ramena, kolena, palce

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
Stand up= Postav se, sit down= posaď se, turn around= otoč se, jump= skákej,
hop= poskakuj, run= běhej
https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ
Dny v týdnu- začínají nedělí =Sunday
7 days are in a week= 7 dní je v týdnu
I like to sing them quiet= rád je zpívám potichu
Jakékoliv dotazy zodpovím na emailu soldanova.drahomira@zspaseka.cz
Přeji všem hodně zdraví a štěstí a těším se na viděnou. Drahomíra Soldánová

