Úkoly na týden od 23. 3. do 29. 3.

2. B

ČJ KAŽDÝ DEN JE POTŘEBA SE VRACET K JIŽ PROBRANÉMU UČIVU – Druhy vět
(str. 30), Opozita (str. 37), Synonyma (str. 38), Význam slov (str. 39), Abeceda, atd. Krátce
zopakovat.
Fólie - str. 109/a) u / ů/ ú, str. 109/a) i, í/y, ý (ovládat pravidla psaní ú x ů, i, í x y, ý)
Učebnice str. 79 – 81 - děti pracují na fólii, nacvičit DI str. 80/8 – napsat na papír či do vlastního
sešitu, vyberu si po návratu do školy.
PÍS do str. 16
ČÍST KAŽDÝ DEN SVOU KNIHU (hlasité i tiché čtení) + ČÍT 105 – 107 (umět odpovídat na
otázky za článkem).
M PS str. 38 – 41, naučit se perfektně násobky dvou, jedné a nuly – TABULKA NÁSOBENÍ
(odříkávat 0, 2, 4, 6,..., začínat nulou – nultým násobkem, ovládat pojmy činitel . činitel = součin).
Trénovat slovní úlohy – umět zápis, výpočet, odpověď (papír, sešit).
Rychle sčítat a odčítat do 100 – viz žluté sloupečky v PS.
G PS str. 76, stále rýsovat do sešitu či na papír úsečky a zapisovat jejich délky, vyznačit a označit
bod, přesně body spojovat.
PRV str. 46 – 47, zopakovat str. 44 – 45 (ovládat jarní květiny), ovládat roční období a měsíce
v kalendářním roce, trénovat hodiny.
PROSÍM UDĚLEJTE DĚTEM SLOŽKU (DESKY, EUROFÓLIE), DO KTERÉ SI DĚTI
BUDOU DÁVAT VŠECHNY SVOJE VYPRACOVANÉ PRÁCE + PRÁCE NAVÍC ( opis a
přepis textu, psaní nákupu, nadřazená a podřazená slova, mohou napsat svoji povídku, pohádku +
ilustrace, G – rýsování, M – SÚ, násobky, sčítání a odčítání do 100, …). PO NÁVRATU DO
ŠKOLY SI OD KAŽDÉHO SLOŽKU VYBERU, PROHLÉDNU A OCENÍM! :-)
Můžete využívat programu ČT 1 UčíTelka, procvičování na internetu: www.rysava.websnadno.cz,
www.skolakov.cz, www.onlinecviceni.cz a další.
Přidávám AJ - úkoly od paní učitelky Kluchové.
AJ – úkoly 23.-27.3.
Tento týden zopakujte s dětmi oblečení. Slovíčka děti nepíšou, jen vyslovují. Výslovnost píšu do
závorky.
tričko - T-shirt (týšét)
čepice, klobouk – hat (het)
sukně – skirt (skét)
svetřík – jumper (džampr)
bota – shoe (šů)
ponožka – sock (sok)

