Pondělí 30.3.
Shrnutí - pracovní list Ř - domeček (barva oranžová). Střecha, básnička a malovat obrázky
podle slov, věty zatím ne).
Psaní - písanka str. 18. Na poslední řádek další jména (vyberte si) - Řehoř, Řecko, Říp,
Řáholec.
Čtení - stgr. 63 - sloupečky Ř.
Matematika str. 30/1, 31/4, malá červená Moje počítání 2 - str. 1 a 2 (celá).
Vše ostatní v prezentaci.
Úterý 31.3.
Matematika - 30/2,3,6 + 31/2,3.
Čtení - Pilná včelka a psaní - doplň věty a opiš do sešitu č. 1 - vše v příloze nebo v prezentaci.
Středa 1.4.
Aprílově učení
Povinná část - čtení Špaček - slabikář str. 90
Psaní opravených vět do sešitu č. 1 - po splnění úkolu prosím vyfotit a poslat ke kontrole.
Děkuji.

Odkazy na interaktivní aktivity:
https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://www.youtube.com/watch?v=N3ci6xq8jpY&list=PLIhCv3wSpU7MDk4AbFClHRfzWBHj8q0vP&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_02/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=10.+%C4%8C%C3%A
Dseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9310+a+0%E2%80%9320+bez+p%C5%99echodu+des%C3%ADtky#selid
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-1-trida

Čtvrtek 2.4.
Moc Vás chválím za včerejší práci, krásné psaní a další nové obrázky. Dnes mi také pošlete ke
kontrole jeden kousek matematiky, a to psaní do "šneků" - str. 31/5 (abych viděla, jestli jste
nezapomněli číslice). Další povinný úkol (ale ten už neposíláte) - matematika str. 31/1, 7 a
malá červená matematika str. 6/1,2.
Český jazyk - domeček - rozděl věty na slova a přepiš správně do sešitu (je tam psáno do 2) +
na druhé straně listu budeme cvičit čtení psacího písma - Namaluj obrázek! každé slovo
namaluj (slova a obrázky se budou překrývat, tak Vám vznikne vlastní obrázek) - pak rodiče
vyfotí a pošlete mi, za odměnu Vám v pondělí pošlu můj, jak jsem ho malovala v 1.třídě v
mém Slabikáři.

Hříbek není hřebík.
Bořík má tři oříšky.
Vepř není pepř.
Řehoř řeže dříví.
Pátek 3.4.
Shrnutí (povinná část):

Přečti si článek v našem Slabikáři str. 89.
Do sešitu č. 1 přepiš celý první řádek a celý poslední řádek:
Maminka vaří.
Občas vaří i táta.
Umíte vařit?
Já umím uvařit čaj, kávu a vajíčka.
Interaktivní slabikář (eTaktik - už jste všichni zaregistrovaní) str. 94 a 92.
Matematika str. 32/1-4 (1.část opakování), sloupečky na pracovním listu ze složky č. 51+53
Matematika eTaktik 2.díl (s duhou) str. 37-38

