1.ročník
Vážení rodiče, milí žáci,
tak máme první týden domácího učení za sebou. Věřím, že to všichni dobře
zvládáme. Případné dotazy, nejasnosti, připomínky, třeba i nápady můžete psát na
moji e-mailovou adresu – vladkastehnova@seznam.cz. Pro tento týden přikládám
zadání. Potřebné materiály, pokud to půjde, si vyzvedněte během pondělí, případně
úterý u hlavního vchodu do školy. V opačném případě mohu zasílat materiály
k vytisknutí, stačí mi napsat Vaši aktuální e-mailovou adresu. Vypracované úkoly
si zatím doma ukládejte, podle situace budeme poté kontrolovat a hodnotit pracovní
nasazení 😊😊😊. S chutí do toho!

23.3. Čj – kopie s písmenem Č ( vypracovat úkoly).
Do modrého sešitu nakreslit obrázky, které začínají na Č.
Čtecí karta (ČK) str.19a – žlutou pastelkou označit Č.
Sešit psaní – napsat 7 slov ( kůra, rosa,…)
Matematika str.28 cv.3,4. Vymalovat obrázky.

24.3. Čtecí karta (ČK) str. 19a – přečíst a splnit úkoly.
Sešit psaní – dopsat vše předepsané.
Slabikář str. 56.
Matematika str. 29, str. 39 cv.1.
Aj – zopakujte slovíčka z 6.lekce ( apple, banana, orange, ice-cream, cake,
chocolate ), pusťte si z 6.lekce Song 1, Song 2.
Prv - Jaro: učebnice str. 53, prohlédni si obrázky a vysvětli, jak souvisí s
jarem.
Vyber si jednoho z živočichů a namaluj si ho do sešitu.
Dobrovolný úkol – ČK str.19b.

25.3. Slabikář str.57 - přečíst, splnit úkoly, tužkou nebo perem obtáhnout
slova napsaná psacím písmem.
Čj psaní – slabiky (me, mí,… ) nejdříve přečíst, pojmenovat obrázky, poté
napsat.
Matematika – kopie ( barevné počítání ).

26.3. Slabikář str. 56,57 – zopakovat čtení.
Čj psaní – slova ( pes, lev,… )
napsat.

nejdříve přečíst, pojmenovat obrázky, poté

Matematika str.30 cv. 5 – vyber si dva sloupečky a ty opiš a vypočítej do
sešitu.
Prv učebnice str. 54, cv. 1 – přečti si malované povídání; cv. 2 – pomoz najít
ptáčkovi cestu. Vyprávěj, co víš o čápovi a vlaštovce? (Čím se živí? Kde
hnízdí? Kde tráví zimu? )

27.3. Slabikář str. 30 – opakovat čtení.
Pracovní list * - splnit úkoly.
Matematika st. 30 cv. 1,2,3,4.
Dejte dětem hádanky (vše začíná na Č), děti mohou napsat nebo nakreslit.

