POKYNY K DOMÁCÍ VÝUCE ( dle pokynů Ministerstva školství ) :

V. třída — 1. ročník
Slabikář od str.65-68 — každý den přečíst 1 stránku a pak věnovat čas opakování již přečteného
Písanka č.3 str. 18—21, dále zadávat do koupeného sešitu diktáty, opisy, přepis.U psaní ať si Jeníček
hlasitě diktuje písmeno nebo slabiku co píše,háčky,délky píše ihned u dané slabiky.Matýskova
matematika 3. díl.( Velký sešit ) od str. 38-41, každý den 1 strana
Malý Matýsek
procvičovat od str. 28— 31,1 stránka každý den
pracovní sešit str. 48 a 49,tedy každý týden 1 až 2 stránky

Prvouka -

V. třída — 2. ročnník
Slabikář od str.98 -101— každý den přečíst 1 stránku + tabulka slabik + číst knihu pohádek
dle vlastního výběru
Písanka dopsat každý den 1 stránku, dále zadávat do koupeného sešitu opisy, přepisy, diktáty
např.ze Slabikáře nebo napsaných písanek.Matýskova matematika 4. díl.( Velký sešit ) od str. 28-35,
každý den 2 strany, pak procvičovat
Malý Matýsek 1 stránka každý den
Prvouka — učebnice od str. 45-46, pak stejné učivo, prac. sešit od str. 44-45,tedy každý týden 1 až 2
stránky

V. třída - 7. ročník — jeden žák
Český jazyk učebnice str.49 — 1 cvičení za týden do školního sešitu + 1 cvičení za týden do
domácího sešitu dle výběru rodiče ( str. a cvič. poznačit k zápisu )
Pracovní sešit I — pokračovat ve vypracovávání 2 až 3 cvičení za týden str.22
Čtení — číst svou knihu
Matematika učebnice str .49 — 2 cvičení za týden do školního sešitu + 1 cvičení za týden do
domácího sešitu dle výběru rodiče ( str. a cvič. poznačit k zápisu )
Pracovní sešit — vypracovat STR./CVIČ. : 12/3, 4, 5, 6, 7
Dále pokračovat v PS -části
Geometrie -postupně dokončit cvičení do str. 31 a to postupně do konce března.
Dějepis str.44-45 Přírodopis str.52,53. Stručný zápis osnovy učiva Př,D do sešitu
Zeměpis — pročíst si každý týden jedno učivo,vypsat nové pojmy.

V. třída - 7. ročník — čtyři žáci
Český jazyk - pracovní sešit — pokračovat ve vypracovávání cvičení -test neohebné slovní druhy na
str. 31- za týden vždy vypracovat jednu stranu.Do školního sešitu 1x za týden — zadat z probraných
cvičení v učebnici 1cvičení jako diktát nebo doplň.cv. ČJ-učebnice str.48-ústně procvičovat
Čtení — číst svou knihu
Matematika — Počtářské chvilky (pracovní sešit) — každý den opakovat zlomky a racionální čísla
- pokračovat svým tempem s cílem mít vše dopočítání do konce dubna.Zkousky důvtipu,bystrosti...si
oboduj s rodičem.

Aritmetika 7 — pracovní sešit, str.21 .Aritmetika učebnice - str.45-46 dvě cvičení za týden
vypracovat do domácího nebo školního sešitu ( zapsat str. a cvič. )
Dějepis str.38-39 Přírodopis str.60-61 Vypracovat stručný zápis osnovy do sešitu D,Př (max.7 vět a
pojmy )
pročíst si každý týden další téma,vypsat si nové pojmy,stručně.

Zeměpis —

Práce budou vyhodnoceny po návratu žáků do školy. Pokud vám budou některé úkoly a zadání
jasné, přeskočte je a pokračujte dále.
Přejeme především pevné zdraví a brzké ukončení karantény a všech návazných opatření !!!
Hodně štěstí!Ať se vám vše daří a chraňte si své zdraví.
VI. třída — 4. roč.
Přírodověda (4.roč.) každý týden jedno učivo str. 48-49, zápis do sešitu = název učiva a 4 věty
s tučně tištěnými pojmy.
V pracovních sešitech není potřeba pracovat !
Přírodověda (5.roč.) každý týden jedno učivo str. 42-43 zápis do sešitu = název učiva a 5 vět s tučně
tištěnými pojmy.
V pracovních sešitech není potřeba pracovat !
Přírodověda (6.roč.) každý týden jednu stránku od str. 56-57, zápis do sešitu = název učiva a 6 vět
s tučně tištěnými pojmy a jedna kresba s popisem.

