Moji milí druháčci,
už uběhl dlouhý čas od doby, co jsme se viděli naposledy. A jak to tak vypadá, ještě se
nějakou chvilku ve škole neuvidíme. Proto se pustíme do práce společně na dálku, za pomoci
Vás a Vašich rodičů. Tento týden nás čeká společné opakování toho, co jsme se zatím naučili.
Věřím, že toho spoustu zvládnete sami. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, kdykoli se mi
ozvěte a společnými silami to zvládneme. Napište mi, jak se vám daří, co vám jde lépe a co
ještě potřebujete procvičit.
Můj e-mail: spurova@zs-pecka.cz
Na internetu je také spoustu dostupných stránek, na kterých můžete učivo procvičovat:


skolakov.eu



zsbcupice.cz – lišta pro žáky (zde najdete také spoustu online cvičení)



na úvodní stránce školy také najdete odkazy na užitečné internetové stránky

Těším se na naši společnou práci. Opatrujte se a brzy se mi ozvěte.
Vaše paní učitelka Sabina Špůrová

ČESKÝ JAZYK
V českém jazyce jsme se toho naučili už spoustu. Tento týden budeme opakovat:


Počet slabik ve slově, počet vět, počet písmen…



Slova nadřazená, podřazená



Psaní ú /ů



Druhy vět a znaménka na koncích vět



Tvrdé a měkké souhlásky

Tady jsou úkoly, které napiš do školního sešitu (pokud ti už došel, piš na papír):
Učebnice českého jazyka – str. 67/ cv. 2 – cvičení přepiš do školního sešitu
Str. 68/cv. 1 – doplnit I/Y ústně, slovně odpověz na otázky pod
textem 

Str. 68/ cv. 3 – cvičení přepiš do školního sešitu
Pracovní list – ten najdeš také na stránkách školy u domácí přípravy

ČTENÍ
Číst nahlas v čítance.
Čítanka str. 103 – V tramvaji, Z. Nováková
Čítanka str. – 104 – přečíst obě básně, spočítej kolik má báseň slok a kolik veršů (ústně)
Ježíšek ti ve třídě o Vánocích přinesl knížku, pokud si ještě nezačal/a knížku číst, s chutí do
toho  Nezapomeň, že čtení se musí trénovat každý den. Uvidíš, že to na tvém čtení bude
znát.

PSANÍ
Písanka – str. 14, 15 – u psaní se posaď rovně, nohy opři do podlahy, zvedni hlavu a piš, jak
nejkrásněji dovedeš 

MATEMATIKA
V matematice můžeš opakovat:


Sčítání a odčítání do 100



Opakuj si násobky čísel 2 a 3

V pracovním sešitě – str. 15/ 5, 6, 7, 8
-

Str. 15/9 – není povinné, ale zkus se s ním poprat 

Tady máš kartičky, které si buď vytiskni a vystříhej nebo si můžeš podobné vyrobit doma. Na
kartičkách jsou násobky a k nim příklady na násobilku 2 a 3.
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Aktivity, které můžeš s kartičkami dělat:


Seřadit násobky, tak jak jdou po sobě – 2, 4, 6, 8…..
3, 6, 9, 12, ….



Kartičky si zamíchej a hledej správné dvojice – k příkladu hledáš správný výsledek

PRVOUKA
Protože u sebe nemáš učebnici prvouky, tady máš kousek ofocený. Je to vše, co potřebuješ
k tomu, aby sis poradil s prací v pracovním sešitě. Vím, že to není nejlépe vyfocené, popros
rodiče, aby to s tebou přečetli.
V pracovním sešitě vyplň stránky 42 a 43

