Vážení rodiče, milé děti,
Posílám další úkoly. Budeme potřebovat PL vzor PÍSEŇ a KOST. (Z min. týdne)
Z důvodu online školení po celý čtvrtek,
-

RUŠÍM PŘÍRODOVĚDU (čtvrtek se vůbec nebudeme učit)
PŘESOUVÁM VLASTIVĚDU na úterý (ČJ, M, VL)

___________________________________________________________________________
V úterý ONLINE DOPLŇOVAČKA ČJ – koncovky, vzory (žena, růže, píseň, rod stř., VS).
Ve čtvrtek ONLINE TEST Z M – převody jednotek (v úterý zopákneme, v pátek napíšeme)
_________________________________________________________________________
Zároveň vyhlašuji JARNÍ/VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ. Do 4. dubna 2021 zpracujte jarní
nebo velikonoční téma, vyfoťte a odešlete sem nebo do Teams do speciální složky. Můžete
být kreativní, fantazii se meze nekladou. Na výběr dávám např:
-

-

výrobek (např. Lego, špejle, přírodniny, kamínky, vajíčko, mouka, těstoviny), nemusí
to být slepené a držet u sebe pevně, můžete v parku použít rostliny nebo šišky a
vytvořit na zemi "obraz", který vyfotíte
obrázek (velikost a techniku nechám na vás, malba, fixy, pastelky, papíry, lepení,
kreslení), na papír, tričko, ubrousek...
pochoutka (jarní salát, vajíčková pomazánka, palačinky, perníčky)
cokoliv, co vás napadne
UŽ SE NA TO TĚŠÍM

PONDĚLÍ
ČTENÍ – pondělí
-

Čítanka s. 110-111

ANGLICKÝ JAZYK pondělí + čtvrtek
-

ONLINE
o PONDĚLÍ
▪ UČ s. 45
▪ PS s. 56
o ČTVRTEK
▪ UČ s. 47
▪ PS s. 57

ČESKÝ JAZYK
-

V úterý doplňovačka online

Podstatná jména rodu ženského – vzor ŽENA + RŮŽE + PÍSEŇ, nově KOST
-

UČ s. 68-70
PS s. 12+13 dle zadání (s. 14 příští týden)
PL + úkoly – dle zadání na online hodinách

Dokončíme pracovní list a zopakujeme rod ženský (zbytek dokončíme před Velikonocemi)

MATEMATIKA
ONLINE ÚTERÝ
-

OPAKOVÁNÍ JEDNOTEK
UČ s. 53-56 (vybraná cvičení, zbytek uděláme příští týden)
o Po Velikonocích začneme novou učebnici (blíže vám napíšu dle situace)
GEO: obvod obdélníku, s. 51

ONLINE PÁTEK
-

ONLINE TEST na převody (čas, objem, délka, hmotnost)
UČ s. 53-56 – OPAKOVÁNÍ

PŘIRODOVĚDA
o ZRUŠENO

VLASTIVĚDA – přesunuto na ÚTERÝ
ONLINE – Velkomoravská říše
-

UČ. s. 13-14
PS s. 8
Úkoly dle zadání na online hodině

Hezký den
TH

