Úkoly pro žáky 1. ročníku od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020
Český jazyk
Slabikář:

str. 106 – 108

(Slabiky BĚ, PĚ, VĚ – kouzelné Ě se tentokrát promění na slabiku JE, tzn., že čteme jako
BJE, PJE, VJE)
(Slabika MĚ – čteme jako MŇE – Ě si vykouzlí Ň)
-

Ale nejlepší je čtení těchto slabik prostě naposlouchat, takže hodně číst, pořád dokola
a oni si k tomu dojdou sami  trénovat a zvládnou to všichni 

Písanka:

str. 28, 29

PS:

str. 17/2, 3
str. 18/2

Matematika
Zelená:

str. 49/ 1, 2, 3
Str. 50/ 1, 2, 3, 4, 5

Prvouka
Uč.:

str. 53, 54

Prosím, kdo máte možnost, podívejte se na www.didakta.cz jsou tam moc hezké programy
pro děti, jak matematika, tak čeština. Zvolíte si obtížnost a děti už si pak samy vyberou, co by
je zrovna bavilo. Stačí se přihlásit a nainstalovat…
Zpřístupnění celého obsahu Didakta i pro žáky v domácnosti
SILCOM Multimedia, s.r.o.
Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
LOGIN: crna420@didakta.cz
HESLO: TURX

Zároveň vás prosíme, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělili také následující
informace:
* aplikace jsou určeny pro PC A TABLETY S OS WINDOWS 7, 8, 10
* KE SPOUŠTĚNÍ NAŠICH VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ
DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME VYUŽÍT NAŠI VLASTNÍ APLIKACI DIDAKTACZ
PROJEKTOR, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění
obsahu Adobe Flash. Aplikaci DIDAKTACZ PROJEKTOR je možné stahovat z tohoto
linku HTTP://WWW.DIDAKTA.CZ/DIDAKTACZ-SETUP-1.0.0.ZIP.
* UPOZORŇUJEME, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol
zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou
technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace
jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
* prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by
mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit,
případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná.
AKCE PLATÍ DO ODVOLÁNÍ - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

