ÚKOLY PRO V.B

Vážení rodiče a děti moje,
zdravím vás všechny! Děkuji rodičům za pomoc při učení na dálku a děti,vás prosímneztěžujte rodičům tuto situaci a snažte se každý den “hrát si na školu“.Učivo na příštích
14 dní je rozvržené do 2 týdnů a prosím rodiče,aby mi vždy na konci týdne napsali na
mail,že děti splnily. Díky!
Děti,písemné úkoly pište na papír nebo si ještě lépe založte sešit,vše mi odevzdáte,až se
sejdeme.
Budete-li cokoli potřebovat,volejte,pište dotazy na můj mail Blankacervena@seznam.cz
Přeji vám hodně zdraví,sil a optimismu!
Blanka Červená

Český jazyk 30.3. - 3.4.
písemně
písemně
písemně
písemně
ústně

str. 67,cv. 1,2
str. 67,cv. 3 ( a,b,c ústně )
str, 72,cv. 4 ( a,b ústně )
str. 95, cv.2
str. 95 ,cv.3

6.4. - 10.4.
písemně
písemně
písemně
písemně
ústně
ústně

str.56,cv.16
str.57,cv. 1
(a,b,c,d,e ústně )
str.82,cv. 2
str.97,cv. 3
str.58,cv. 1,2
str.97,cv. 1

Občas diktát !
Pro Kamilu Horváthovou : každý den opiš jedno cvičení z učebnice,procvičuj
vyjmenovaná slova,slovní druhy a pod. jména
v učebnici
Čtěte knihy do čtenářského deníku. Jestli doma žádné nemáte,každý den si přečtěte
nějaký článek z čítanky a ústně odpovězte na otázky za ním.
Zkuste si začít psát deník ( knihu ),kam si zapíšeš každý den-jaké bylo počasí, kolik
stupňů, co jsi dělal( a ), kam jsi šel na procházku, jak bylo v přírodě, cos tam viděl(a),
jak se probouzela jarní příroda, občas můžeš dokreslit obrázek. Až se sejdeme,ukážeme
si vaše dílo.
Určitě víte, že na ČT 2 je od pondělí do pátku pořad UčíTelka.
Nebo mrkněte na www.rysavawabsnadno.cz

Matematika

30.3. - 3.4.
písemně

str.27. cv.6
str.27. cv.7 ( i zkoušky )
str.34. cv.4
ústně
str.27. cv.4,5
geometrie- zopakuj si jednotky obsahu, str.8 - ústně
str.8,cv.5,6 - narýsuj
6.4. - 10.4.
str.6, cv.4, 5 ,7
str.35,cv.6,10
ústně
str.35,cv.7,8,9
geometrie str.19, cv 1,2,3 – písemně
písemně

pro Kamilu : procvičuj násobilku a dělení do stovky, pamětné i písemné sčítání a odčítání.
Každý den napiš nějaké cvičení z učebnice.
Webová adresa pro zpestření matematiky: http:// matyskova-matematika.cz

Přírodověda a vlastivěda
procvičujte zadané učivo z minulého období, odpovídejte na otázky za
textem, ve vlastivědě procvičujte vyhledávání na mapě.
Ještě jednou prosím rodiče o zpětnou vazbu na můj výše uvedený e-mail.
S poděkováním Vás všechny zdravím

