Matematika:
Str.: 39 – opakování – celá
Str.: 40 – 41 (vysvětlit pojem krychle + koule, ukázat dětem na názorné ukázce, můžou
hledat doma tvary podobné krychli, kouli)
Str.:

42, 43

Vysvětlit pojem DESÍTKY a JEDNOTKY (desítky – 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
jednotky – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
PŘ.

18
DESÍTKY

Rozklad čísla:

JEDNOTKY

18

14

10 + 8 = 18

10 + 4 = 14

Naučit řadu čísel:
0 – 20 (Pevně věřím, že většina dětí už to vlastně umí, kdo ne, tak to určitě
velmi rychle pochopí, jsou to šikovné děti , stačí, když tu řadou budou umět vyjmenovat, sčítání a
odčítání ještě chvilku počká.)
Český jazyk:
Slabikář: stále platí, že děti by měli číst každý, nyní by měli procvičovat stále písmena G, F, Ch – tzn.
strany 97 – 101
Pracovní sešit ke Slabikáři:

12/3
14/3,4

Písanka:

str. 22, 23

Prvouka:

str. 50, 51

Z důvodu nařízení MŠMT po Vás budu muset chtít nějakou zpětnou vazbu, vzhledem k tomu,
že není úplně jasné, kdy se vrátíme do školy, bych potřebovala mít u sebe nějaké materiály pro tvorbu
závěrečného hodnocení a zároveň, abych věděla, co jste s dětmi doma zvládli, kde bude možné
navázat. Stále si myslím, že by pro Vás bylo časově a pro někoho i technicky náročné, mi každou
stránku fotit a posílat.

Proto jsem se rozhodla vytvořit pro každého z Vás tabulku, která bude rozčleněná do
jistých kapitolek, vy byste pouze zaškrtli, zda jste tuto část, kapitolku, doma zvládli a já ji tím
pádem mohu považovat za probranou. Což by znamenalo, že až se děti vrátí, učivo pouze
zopakujeme.
Tabulku bych vyvěsila na naše stránky příští pondělí – 30. 3. 2020 (nejdřív musím vymyslet,
jak ji vytvořit co nejlépe a pro nás všechny co nejpřehledněji a nejjednodušeji)
Vy bystě mi ji pak posílali pravidelně jednou za týden na mail: denisa.zdeno@seznam.cz
Všem Vám chci poděkovat za Vaši práci a čas, který věnujete svým dětem, a přeji velkou dávku
trpělivosti, která nám všem leckdy chybí 
Pokud byste cokoliv potřebovali, jsem tu pro Vás na mailu, nebo telefonu 725 154 805.

