Milé děti,
tento týden je to naposledy, co můžete najít domácí úkoly na webu i na Teamsu, od příštího
týdne budeme vkládat úkoly pouze na Teams. Myslím, že už jste se moc pěkně naučili
Teams používat, tudíž to pro vás bude hračka.
Přeji Vám krásné první jarní dny!
Paní učitelka Anička Petráková
ONLINE VÝUKA
Český jazyk - stále procvičujeme vzory a koncovky u mužského rodu, ke konci týdne
bychom začali opakovat slovesa.
Matematika - podíváme se na vztahy mezi čísly a slovní úlohy.
SAMOSTATNÁ PRÁCE
V příloze najdete samostatnou práci, tentokrát pouze jednostrannou. Minulý týden byla SP
trochu náročnější, objevilo se hodně počítání, proto tento týden dáme odpočinkovou.
Čtení
Opět budeme číst v čítance, zadání najdete v Teams v neděli večer.
Matematika – geometrie
Abych viděla, že jste pochopili rýsování středu úsečky a osy úsečky, v Teamsu najdete
zadání na toto téma. Na vypracování budete mít čas do čtvrtka, abych se na to mohla ještě
před páteční geometrií podívat a případně jsme si něco znovu vysvětlili.
Angličtina 22.- 26. 3. 2021
Milí žáci,
v tomto týdnu začneme lekci 12 a v ní nové učivo: Vazba There is / isn´t.......There are /
aren´t....
Budeme číst a stále procvičovat SZ oblečení, části těla, zvířata, sloveso být, mít, can ve
větách.
Úterý
3 otázky pro spolužáka + zkrácené odpovědi: Have you got blue eyes ? Can you see a pencil
case? Are you under the chair?
Nauč se nová slovíčka: a picture - obrázek, a nut - ořech, a coconut - kokosový ořech, a
tree - strom, but - ale
Nezapomeň si v úterý po výuce splnit test. V hodině procvičíme slovní zásobu oblečení,
která bude v testu.
Pátek
3 kladné věty o sobě: I have got two pink ears. I can see my new desk. I am on the grey
chair.
Des: nakresli postavu podle psaného textu. Poslední den na odeslání.
Have nice days.
Lenka Štětková
Výtvarná výchova
Zadání najdete v příloze.

