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Předměty
Český jazyk

Matematika

10.Týden

Téma učiva

10. TÝDEN ( 18.5. - 22.5. 2020 )
Poznámka
Učebnice

Pracovní sešit

Slova s dě, tě, ně, bě... Opakování - procvičování
str. 74 - 75
Opakování - i,y,í,ý
Vyberte si v malém sešitu cvičení na procvičování i,y
Sloh - vlastní názor
Navhrni, kam bychom mohli na výlet a důvody(proč) si zapiš do
str. 73
deníku. Budeme o tom ve škole diskutovat a vybereme nejlepší návrh.

str. 20 - 21

Násobení č. 5

kdo zvládne - malý
Matýsek str. 16 a 17

Polovinu už budete umět - spoje 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, tak se zaměřte str. 30 - 35
na ty zbývající.

Připomínám tel. rychlé záchranné služby -155 - pomůcka pro
str. 62
zapamatování č. 5 je podobné vozíčku ( 150 - 0 jako rybníček - hasiči,
158 - 8 jako pouta - policie)

Jízda na kole, inline
brusle

Bezpečnost - helma,do 10 let na silnici na kole s dospělým(nad 15 let),
pozor na tkaničky.....

ŘEŠENÍ

My hobbies - moje záliby namaluj na A4 a popiš
I like riding my bike. Rád jezdím na kole.
I like reading. Rád čtu.
I like playing table-tennis. Rád hraji stolní tenis.
I like playing computer games. Rád hraji počítačové hry.
I like playing with my doll. Ráda si hraji s panenkou.
I like listening to music. Rád poslouchám hudbu.
I like to play football. Rád hraji fotbal.
I like italian food. Mám rád italská jídla.

výukové video https://www.matyskova-mate

online pexeso https://www.umimematiku.cz

Nemoc, úraz

Anglický jazyk Opakování přivlastňovací zájmena
My hobbies
Where are you from?

k procvičení i,y https://www.umimecesky.cz/

https://skolakov.eu/cesky-jaz

Opět vám může pomoci papírové pexeso - kartičky. Můžete je
promíchat s těmi starými.
Prvouka

Odkaz na materiály

str. 62

It's me. PS str. 42 - 1 - namaluj a popiš se
: a head, a nose, eyes, ears, a mouth,
hair. My eyes are brown, blue. My hair is
black, blond, long. My mouth is red. My
ears are small, big.
Uč. str. 35
Where are you from?
Odkud jsi? I'm from the Czech republic. I
am from England, America. I'm a girl, a
boy. I'm a girl. I'm a boy.

k tisku a procvičení https://drive.google.com/ope

pracovní list https://drive.google.com/o

Hlas ptáka z nahrávky byl hlas kosa. Josef Čapek (otec slova robot) byl zatčen 1.9.1939 a prošel několika koncentračními tábory. Umřel na konci války a neví se přesně, kde je pohřben
(pravděpodobně masový hrob v Bergen - Belsen). Proto ten prázdný hrob na Vyšehradě.
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