Domácí učení na týden 4. – 8. května 2020
 Kdo jste si v neděli nevyzvedli 3. díly písanek, ozvěte se, ať se domluvíme na náhradním předání.
 Videa i nadále přidávám do MS Teams a nadále je neumím třídit, omlouvám se za komplikace při
jejich vyhledávání.
 O víkendu vydalo MŠMT pokyn k nástupu dětí do školy – škola v přírodě se konat nesmí,
podrobnosti k návratu 25. 5. pošlu na základě instrukcí vedení školy příští týden.
Online výuka
 úterý – dopoledne matematika (3 skupiny, rozdělení je v Teamsech a pošlu také SMS)
 čtvrtek – po obědě 13:00-14:00 – třídnická hodina s oslavou Frantových narozenin (kdo bude
chtít, může si přání pro Frantu připravit předem: „Franto, mám tě rád(a), protože …“) – vím, že
je to mimo obvyklý čas, ale budu moc ráda, když se nás sejde co nejvíc
 pátek – státní svátek – užijte si volno 
Moje knížka
 tvorba třetí části – „Moje koníčky“
 vytiskněte dětem šablonu z přílohy a nechte je pracovat podle videa
 příprava čtvrté části – „Můj pokoj“
 děti si na papír připraví plánek svého pokoje, doporučuji využít video návod
Psaní
 písanka 3. díl strana 1-6 – doporučuji jeden den „T“ a „F“, jeden den „Z, Ž“, jeden den opisy a
přepisy a jeden den úkol s rozdělováním vět – možnost využít video návod
 slovní hádanky
 2. běhací auto diktát vět
Čtení
 učebnice Už čteme a píšeme sami str. 47
 hlasité čtení z vlastní knížky nebo časopisu + nahrávka hlasitého čtení, kdo ještě neposílal
 čtení s porozuměním nové neposílám, děti si čtenářské dovednosti mohou procvičovat na
textech, které jim vznikají při běhacích auto diktátech
 tiché čtení z vlastní knížky nebo časopisu
Matematika
 učebnice str. 46 – 47 (někteří už mají hotové předchozí stránky, tak mohou pracovat na těchto
dvou – posílám správná řešení, ať si mohou děti průběžně svou práci kontrolovat)
 samostatně
o 46/3, 4, 5; 47/10
 samostatně s využitím video návodu
o 46/2; 47/6, 8
 společně při online výuce – prosím, ať děti určitě neřeší doma samy
o 46/1; 47/7, 9
Prvouka
 v neděli 10. května je SVÁTEK MAMINEK – prosím proto
o maminky, aby nechaly děti pracovat úplně samostatně podle videa, aby si dětský dárek
užily a byl pro ně překvapením 
o tatínky, aby pomohli dětem přání napsané nanečisto zkontrolovat, opravit (v červnu je
svátek všech tatínků, takže se zatím můžete těšit, co připravíme pro vás )
Angličtina
 příběh
Úkoly od dětí
 posíláte spoustu dalších skvělých nápadů, přijde mi škoda, se o ně nepodělit 

