1.ročník
Slabikář – opakování čtení – všechny články, slova- str. 54 – 59
- Dopracovat písmeno B,b – str. 60,61
Písanka – každý den 1 stránku ( 5 dalších stran)
- Přepis vět - Alena jede na kole. Milan nosí malý nůž.
Jana a Míla jedou na výlet. Ota píše úkoly.
Mouku dáme do mísy. Auto stojí za domem.
Véna vede psa Alíka. Ája nosí dva copy.
(pište do sešitu, máte u sebe, posílala jsem je po vás)

Matýsek – každý den 1 stránku ( str. 10 – 14) Na str. 12 ve cv.2 dopište rovnítka
a děti píší výsledky. I když nemají u sebe sešity, poprosím Vás, ať si děti zkusí 1
nebo 2 sloupečky opsat na linkovaný papír.(jeden sloupeček na plus a jeden na
mínus.) Trénují přepis čísel, sloupečky.
Prvouka - zopakovat učivo z minulého týdne – rozdíl mezi městem a vesnicí,
název naší vlasti, hlavní město, světadíl, děti ať si namalují na papír státní
vlajku, které barvy jsou na státní vlajce?
Nové – str. 49 – pojmenuj dopravní prostředky, rozdíly mezi dopravními
prostředky, co u nás jezdí, co nejezdí? Čím už jsem jel?
Str. 50 a 51 – důležitá tel. čísla

2.ročník
JČ- procvičování tvrdých a měkkých souhlásek na www.skolakov.cz – 2.ročníkJČ
Str. 99 – opiš nadpis –str. 100 – opiš oranžový rámeček- písemně cv.2na str.100
Str. 102 – 105- Co jsme se naučili – opak učiva- cv.1,2 – ústně, cv.3 – písemně,

cv.4- písemně, cv.5 – ústně, folie, cv.6 – písemně, cv.8,10 – ústně,folie – i úkoly
pod cvičením 8,10, cv.11 písemně, včetně úkolů, cv.13- ústně, cv.14 – napiš
jako diktát – rodiče diktují pomalu, dodržují délky, napište počet chyb.
Str. 106 – folie, ústně
Písanka – 3 další stránky, str.3,4,5 – nová písanka
Čtení – libovolné texty , knihy, soukromá četba
Matýsek – str. 49 – jak měřit úsečky, úkol 2A – narýsujte na papír, zkoušejte
rýsovat úsečky různých délek , dále str.57,58,59,60
Prvouka – str.49 – učebnice i pracovní sešit- opakování
- Opakujte s dětmi hodiny, prac. sešit str. 39, i digitální čas
Také př. 6 hodin ráno je 18 hodin večer.
Př.1 hodina ráno je 13 hodin odpoledne.
Děti mají zvládat pojmy čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá.

3.ročník
JČ - kniha Vyjmenovaná slova hrou – opakovat stále vyjmenovaná slova po
B,L,M. Nová vyjmenovaná slova po P . Str. 28 –naučit se vyjmenovaná slova
zpaměti, vypracovat všechna cvičení od str. 28 až 32 včetně.
Písanka – napiš další 3 stránky – str.11,12,13
Čtení – čtení libovolných textů, vlastní četba knihy
Matematika- str. 16 cv. 45 / 1. a 4. sloupec/
Str.17 – cv.48- /1. a 4. sloupec/ , cv. 50 – sl.úl., cv. 52 – folie, cv.53
–přečíst, nastudovat zápis, výpočty
Str. 18 – nahoře opiš růžový a modrý rámeček s rozklady čísel,
nastuduj z knihy postup výpočtů, cv.55- ústně, cv.56 / 2 sloupce na plus, 2
sloupce na mínus/, cv.57 - /1. a 4. sloupec/, cv.58- sl. úl.
Str.19 – cv.61 – rúžový rámeček, cv.62 – zelený rámeček, cv. 64sl.úl, cv.65,66 – folie. U čeho není napsáni ústně nebo folie, pracujete písemně.,

M- geometrie – str 15 – trojúhelník, str. 20- čtverec – pokud máš sešit, pracuj
do sešitu, pokud ne, na volný list papíru, pak založíme do sešitu.
Opiš nadpis, splň úkoly .
Prvouka- str. 45,46 – přečíst – vypsat zápisy – to nejdůležitější, naučit
Př. na str. 45 (nadpis, co je to objem?, jednotky objemu, čím měříme objem…..
vždy to silně vytištěné) To samé Teplota,Čas
AJ -

