Čtvrtek 19. března
1. hodina – český jazyk – gramatika
Téma hodiny: Opakování všech párových souhlásek
Zadání pro děti: Učebnice Agáta str. 80, cv. 6, 9, Pracovní sešit (chlapeček) str. 13, cv. 1, 2, 3 4
Info pro rodiče:
Vyzkoušejte si o víkendu na straně 80 Diktát a). Děti mohou psát do svých sešitů určených pro český jazyk
(diktáty, přepisy, opisy).
cvičení 6 (klíč) – kruh, fotograf, čáp, divadlo, taška, déšť, strach, kukátko, řetěz, paměť, med, úsměv,
skořápka, jednohubka, rozhodčí, dopis, tužka.
cvičení 9 (klíč) – a) Paměť, aktovka, hřib, kost, koloběžka, řízky, plavky, hrad, vodítko, mráz.
b) Křehká skořápka, úzká chodba, těžká zkouška, hezký úsměv, nízká zeď.
cvičení 1,2,3,4 (klíč) – Toto cvičení je náročné, prosím, zkontrolujte. Celý příběh jim nejdřív přečtěte.
1. Josef, vymyšlený, příběh, Václav, Terezka ♥, smích, příběhu, stonožka, hroch, Vlaštovka, koroptev, jim,
půjčily, nákup, peníze, nákupní, tašky, síť, ryby, hromádku, kopřiv, pravítko, obrázkovou, knížku, břeh,
rybníka, broskev, borůvky.
2. stonožka, vlaštovka, hroch, ryby, koroptev
3. Josef, Václav, Terezka ♥
4. rybník, rybář, rybolov
2. hodina – matematika
Téma hodiny: Sčítání do 100 s přechodem přes základ 10
Zadání pro děti: Učebnice str. 19, cv. 6, str. 21, cv. 1, 2, 4, 5 a), b), c)
cvičení 5 a) (klíč) – výpočet: 9 + 8 + 5 = 22 čtverců
cvičení 5 b) (klíč) – výpočet: 8 + 3 + 9 = 20 trojúhelíků
cvičení 5 c) (klíč) – výpočet: 4 + 7 + 10 = 21 obdélníků
3. hodina – čtení / psaní
Téma hodiny: Čtení z čítanky, psaní z písanky
Zadání pro děti: Čítanka str. 100 – Jak přivolali jaro
Info pro rodiče: Text je dlouhý. V normálním případě by se děti ve čtení střídaly. Navrhuji následující. Buď
můžete čtení rozdělit do dvou dnů po stránkách, nebo se ve čtení s dětmi prostřídáte po odstavcích. Kdo má
staršího sourozence, může zapojit i jeho. 
Zadání pro děti: Písanka str. 14 (5 řádků) – Nezapomeň procvičit ruku! Dnes můžeme začít třeba
rodinkou! Copak je to za rodinku? To vám povím za chvilinku. Tomáš, Michal, Aninka, tatínek a
maminka.

Copak je to za rodinku?

To vám povím za chvilinku.

4. hodina – hudební výchova
Téma hodiny: Tempo – pomalé / rychlé (opakování), poslech/zpěv: Dělání
Vybarvi, pojmenuj nebo označ zvířata, která jsou rychlá.

https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0

