9. 11. – 13. 11. 2020
5. ročník
Adam H.
Český jazyk
Písanka /žlutá/
S. 9. Psaní – i, í.
(Piš přesně podle vzoru – psací i tiskací tvary).
Doplňování a procvičování prvního písmene ve slově: (př. fotbal ________ f f f f f f f).
S. 10 – r, ř, n, ň. Piš podle vzoru – tiskací i psací tvary.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ČÍTANKA
Pondělí
Čítanka – s. 24/ 1, 2, 3, 4.. I, i. Čti nahlas. Slož jména.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Úterý
Čítanka – s. 24/5, 6. Čti dvojice slov. Hledání opaku.
Malý sešit ČJ – opis. Napiš datum. Čítanka s. 24/5. Napiš pět dvojic slov: př. černá
kočka, chytrá liška….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Středa
Čítanka – s. 25. Kupa hádanek a říkanek. Přečti. Hádej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek
Čítanka – s. 26. Písmeno j, J. Přečti po cv. 1 „Co je to?“ /hádanka – kamna/.
Malý sešit ČJ – opis. Napiš datum. Čítanka s. 26/1 Hádanka – kamna - opiš.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pátek
Čítanka – s. 26/2, 3. Procvič písmeno – j, J.

Matematika
Počítáme do 20 – malý žlutý sešit /se slonem v autě/ - ofocený
Počítání do 20 bez přechodu přes desítku
Pondělí
s. 15/1, 2, 3, 4. Čti čísla. Počítej, kolik je hodin.
Nezapomeň připsat za číslem písmeno h = hodin /příklad: 10 h + 3 h = 13 h/
Malý sešit – matematika. Napiš datum. Opiš s. 15/cv. 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Úterý
s. 15/5 Napiš číslem. /příklad: 1 desítka + 5 jednotek = 15/
S. 16. Počítáme s penězi do 20 bez přechodu přes desítku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Středa
s. 17 – počítej pouze 6 řádků (polovinu ze zadání).
Malý sešit – matematika. Napiš datum. Opiš příklady a vypočítej:
10+20 =
30-10 =
50+40 =
50+20 =
60-50 =
100-10 =
60+40 =
20+20 =
10+80 =
100-90 =
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek
s. 17 – počítej zbytek příkladů na stránce.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pátek
s. 18 - Slovní úlohy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Matematika II – pracovní sešit 3 /fialovo-zelený/
Sčítání a odčítání do 100 po desítkách; číselná osa do 100
Pokračuj – dle individuálního tempa.

======================================================
Ofocené pracovní listy – dle domluvy.
ADAME – v tomto týdnu si vypracuj 3 pracovní listy –
VYBER SI! 

Prvouka (ofocené listy)
Rodina.
Obec – orientace v obci.
Den.
Týden.
Měsíce.
Roční období.

Český jazyk (ofocené listy)
Abeceda.
Tiskací písmo – spojování.
Psací tvary písmen – doplňování.
Spojování dvojic písmen.
Slabika. Spoj.
Slovo. Sestav.
Slovo – jiný význam.
Věta. Dopiš, co chybí.
Doplňování ve větách – velká a malá písmena.
Obrázkové čtení.

Matematika (ofocené listy)
Sčítání a odčítání do 20.
Počítání do 100 po desítkách.

