2. ročník
Týden od 27.4. 2020 do 1. 5. 2020
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Vážení rodiče, pokud máte zájem o hodnocení Vašeho dítěte ve 3. čtvrtletí, pošlete emailovou
adresu na e-mail dpedo@zsplesna.cz . Děkuji Vám za dosavadní spolupráci, která je v tomto
období velmi důležitá.
Milí žáci, zdravíme Vás na dálku a chválíme Vaši snahu, práci a těšíme se na další spolupráci.
Tř. Učitelka a paní asistentka :)

Český jazyk
27. 4.
Uč. Str. 100 – text Na louce, ústně cvičení pod textem
ČJ-D uč.str. 100/3, 4 - ofoť a pošli na e-mail
Čtení-čítanka str. 113/ komiks
28. 4.
Opakuj měkké a tvrdé souhlásky.
uč. str. 101/7 - napiš do ČJ-D
Čtení-čítanka str. 112 - ústně otázky pod textem
29. 4.
Opakuj abecedu, měkké a tvrdé souhlásky.
uč. str. 101/8 - napiš doplněná slova do ČJ-D
Čtení-čítanka str. 114 - Řeč, ústně otázky pod textem
30. 4.
Souhlásky ve slovech.
uč. str.101 rámeček, str. 112 - rámeček (pravidla)

Řekneme si jiný tvar slova nebo slovo příbuzné.
uč. str. 101/cvičení u červeného kolečka
prac. sešit. str. 27/4 (zkus spojit a odůvodňuj pravopis)
Čtení-čítanka str. 114 - Písmo, ústně otázky pod textem

Prvouka
uč. str. 50 - Zahrada na jaře
prac. sešit str. 53/1, 2, 3 a, b

Matematika
27. 4.
Stále procvičuj násobení a dělení.
prac. sešit str. 32/10 str. 33/11
28. 4.
Opakuj příklady se závorkami (pravidlo).
prac. sešit str. 33/12
29. 4.
Opakuj slovní úlohy-nezapomeň: zápis, výpočet, odpověď a zkouška.
prac. sešit 33/13, 14
30. 4.
Dnes práce se závorkami.
uč. str. 62/5 - napiš na papír, ofoť a pošli na e-mail

Hudební výchova

Výtvarná výchova
Namaluj na papír A4 cvičení z PRV prac. sešit. 33/3 b

Pracovní výchova
Práce na zahradě

.

Tělesná výchova
Každý den se protáhni, opakuj si cviky z jógy (kočka, strom, střecha, prkno) a zaběhej si.

