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MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

DALŠÍ INFORMACE:

Vyjmenovaná slova - procvičování. Všechna cvičení v pracovním sešitě od
strany 48 po stranu 52.
Televizní vysílání- téma: Jak by vypadal můj den, kdybych se ocitl/ocitla
v pravěku (Jak bych vypadal- stručný popis, jaké bych měl jméno/přezdívku,
co bych v tento pravěký den asi viděl, prožil…) Inspirace viz níže předmět
Náš svět).
KRITÉRIA: minimálně 6 optimálně dlouhých vět napsaných rukou (cca
polovina popsané strany přiměřeně velkým písmem (podle širších linek
lenocha) plus vlastnoručně namalovaný obrázek.
Skupina p.uč. Laušmanové:
Pracovní sešit lekce 6: dokončení všech cvičení kromě poslechů,
procvičování na stránkách učebnice.
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs.
Skupina p. uč. Floriána:
Happy Street 1 Unit 6 Greg´s flat. Učebnice str. 43, cvičení 2. Podle vzoru a
obrázků procvičovat otázku na hračky v pokoji Where is the ...? (Kde je ...?) a
odpovědi na tuto otázku za použití předložek "on, in, under" It is on ... (Je to
na ...).
Happy Street 1 Unit 6 Greg´s flat. Pracovní sešit str. 50, cvičení 1. Napiš na
papír, kde jsou kočka a pes na jednotlivých obrázcích. Příklad: The car is on
the wardrobe. Opakuj si slovíčka 6. lekce.
Dokončení celé strany 15.
Strana 16 (cv.5a)b)c), dobrovolně mohou děti vyřešit cvičení 4).
Strana 17, célá strana kromě cvičení 6.
Celá strana 18.
Vývoj lidstva, lidské výtvory.
Zelená učebnice PRVOUKA- str. 52 a 53 (pročíst si text, prohlédnout
obrázky, zamyslet se nad otázkami na spodním okraji stran (ústně si na ně
odpovědět.
Odkazy na vhodná videa k pravěku a prvním lidem:
Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=hAlurun6Hf4
(a kterékoliv jiné díly).
Doporučujeme procvičovat učivo online. Spoustu odkazů naleznete na
stránkách naší školy zde: https://www.zs-deblin.cz/vyuka/zabavne-uceni/
Nově jsou k dispozici tyto stránky:
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
Ideální je také stále procvičovat na portále https://www.umimeto.org/
(lze procvičovat jako anonym bez přihlášení. Ideální však je, pokud se Vaše
dítě přihlásí, mohu tak sledovat jednotlivá cvičení a budu mít zpětnou vazbu
o tom, jak se co dětem daří). Pokud přihlašovací údaje nevíte, můžete se je
pokusit dohledat v edookit zprávách z minula, případně napište a já Vám
přihlašovací údaje pošlu znovu.
Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová a Veronika Pavlíčková

