
Plán učiva 4. – 8. 5. 2020

Maminka je nejkrásnější, 

v celém světě nejmilejší. 

K svátku matek chci jí přát,

plnou náruč květů dát.
    
Druhou květnovou neděli mají maminky na celém světě svátek.

Už máš vyrobené  přáníčko? Tak tady je k přáníčku i básnička.

Český jazyk:
Vyjmenovaná slova po Z – dokončení.
uč. 94/3, 5, 6- zopakuj přes fólii nebo ůstně 
      94/4 -  všimni si psaní rozdílů a zapamatuj si
      94/7, 8 – zkus vyluštit
      95/1, 2, 4 – ústně procvič
      95/3 – přepiš pozorně do sešitu nebo na papír

Diktát: uč. 94/10 – postupuj jako vždycky (nejdříve opiš, pak zkontroluj, popros rodiče o 
nadiktování, sám si zkontroluj)

PS 30/ 1, 2, 3 – doplň cvičení

Hravá vyjmenovaná slova 54/ 1, 4 (2, 3, nedělej)

Sloh: uč. 96 – přečti si příběh, doplň vynechaná písmenka,
                        pak přes fólii urči ve cvičení pod textem pořadí vět.

Čtení: uč. 96 (v rámci slohu) - nauč se krásně číst tento příběh. Pak přečti nahlas 
                                                   rodičům. Pokračuj v četbě své knížky.
Písanka 23

Matematika:
Pokračování - násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
uč. 26/6, 7, 8, 10 - ústně
uč. 26/9 - vypočítej přes fólii
uč. 26/12- vypočítej na papír nebo do sešitu
uč. 27/15, 19 – na fólii

PS  25- všechna cvičení zkus vyřešit samostatně 
Geo.: PS  str. 28/ 9, 
Prvouka



Domácí úkol: Já to hravě zvládnu 6 - ofoť a pošli mi !
Tento týden tě čeká krátké opakování v PS 57
1. Nejdřív si znovu projdi učebnici od str. 55 do 65 - zde si připomeneš, 
    co ses už  učil(a).
2. V PS 57 si doplň několik kontrolních cvičení. Věřím, že ti to půjde snadno!
    Pomůžu ti s cvičením 5:
    Dopiš si do řádků za vypsané živočichy a pak podle vzoru škrtni ty živočichy,          
kteří do řádku nepatří.                            
……………………..- Není všežravec. (to už máš jako vzor doplněno)
……………………..- Není hmyzožravec.
……………………..- Není býložravec.
……………………..- Nejsou masožravci. (nejsou dva)
 
Výtvarná výchova – dobrovolné           

Tělesná výchova: - dobrovolné
Tělocvik v obýváku nebo venku:
https://www.youtube.com/watch?v=pol44TTisbk&list=PLlUxHQ3hcPP_k3hw3mk36UuU-

4LGn9XjW  m  

Hudební výchova: - dobrovolné
Moc pěkné: https://www.facebook.com/birdlife.cz/videos/198796664769457/?

v=198796664  769457  

Pondělí 4. 5.

https://www.facebook.com/birdlife.cz/videos/198796664769457/?v=198796664769457
https://www.facebook.com/birdlife.cz/videos/198796664769457/?v=198796664769457
https://www.youtube.com/watch?v=pol44TTisbk&list=PLlUxHQ3hcPP_k3hw3mk36UuU4LGn9XjWm
https://www.youtube.com/watch?v=pol44TTisbk&list=PLlUxHQ3hcPP_k3hw3mk36UuU4LGn9XjWm


Český jazyk
Vyjmenovaná slova po Z – dokončení.
1. uč. 94/4 -  všimni si psaní rozdílů a zapamatuj si
          94/3, 5, 6- zopakuj přes fólii nebo ústně 
          94/7, 8 – zkus vyluštit

Matematika
Pokračování - násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
uč. 26/6, 7, 8 – ústně (výpočty na papír)

Prvouka 
Domácí úkol: Já to hravě zvládnu 6 - ofoť a pošli mi !
Tento týden tě čeká krátké opakování v PS 57
1. Nejdřív si znovu projdi učebnici od str. 55 do 65 - zde si připomeneš, 
    co ses už  učil(a).
2. V PS 57 si doplň několik kontrolních cvičení. Věřím, že ti to půjde snadno!
    Pomůžu ti s cvičením 5:
    Dopiš si do řádků za vypsané živočichy a pak podle vzoru škrtni ty živočichy, kteří 
do řádku nepatří.                            
……………………..- Není všežravec. (to už máš jako vzor doplněno)
……………………..- Není hmyzožravec.
……………………..- Není býložravec.
……………………..- Nejsou masožravci. (nejsou dva)

Úterý 5. 5.
Český jazyk
1. uč.95/1, 2, 4 – ústně procvič
         95/3 – přepiš pozorně do sešitu nebo na papír
2. Hravá vyjmenovaná slova  54/ 1, 4 (2, 3, nedělej)

Matematika       
1. uč. 26/9 - vypočítej přes fólii
    uč. 26/10, 12- vypočítej na papír nebo do sešitu

Čtení, psaní
1. Písanka str. 23
2. Čti si dál svoji oblíbenou knížku.

Tělesná výchova: 
Tělesná výchova: - dobrovolné
Tělocvik v obýváku nebo venku:
https://www.youtube.com/watch?v=pol44TTisbk&list=PLlUxHQ3hcPP_k3hw3mk36UuU-
4LGn9XjWm

Středa  6. 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=pol44TTisbk&list=PLlUxHQ3hcPP_k3hw3mk36UuU4LGn9XjWm
https://www.youtube.com/watch?v=pol44TTisbk&list=PLlUxHQ3hcPP_k3hw3mk36UuU4LGn9XjWm


Český jazyk 
1. Sloh: uč. 96 – přečti  si příběh, doplň vynechaná písmenka,
                           pak přes fólii urči ve cvičení pod textem pořadí vět.
2. Čtení: uč. 96 (v rámci slohu) - nauč se krásně číst tento příběh. Pak přečti nahlas 
                                                   rodičům.
Matematika                                                                                                                    
1. uč.27/ 15, 17- vypočítej přes fólii
2. PS 25- všechna cvičení zkus vyřešit samostatně

Výtvarná výchova – dobrovolné

Čtvrtek  7. 5.
Český jazyk                                                                                                        
1. PS str.30/1, 2, 3
 
Matematika - GEOMETRIE                                                                        
Procvičování                                                                  
1. PS  str. 28/9, 10

Psaní
Diktát: uč. 94/10 – postupuj jako vždycky (nejdříve opiš, pak zkontroluj, popros rodiče o 
nadiktování, sám si zkontroluj)

Hudební výchova: - dobrovolné
Moc pěkné
https://www.facebook.com/birdlife.cz/videos/198796664769457/?v=198796664  769457  

Pátek  8. 5. 

STÁTNÍ SVÁTEK
             

https://www.facebook.com/birdlife.cz/videos/198796664769457/?v=198796664769457

