
Úkoly pro 2. ročník na týden od 27. do 30. dubna

Opět mi dejte e-mailem vědět, jak vám jdou úkoly, případně v čem mají děti problém. 

I tentokrát mi  pošlete do e-mailu vybraná hotová cvičení (nemusíte všechny). 

Nezapomeňte si úkoly opět rozvrhnout na celý týden a během učení dělejte dětem přestávky.

Adámek zkusí aktivovat svůj školní e-mailový účet a přihlásit se do Google učebny  – návod k aktivaci
Google  účtu  pro  děti rozeslala  paní  ředitelka  minulý pátek.  Ostatní  žáci  to  úspěšně  zvládli  a  splnili
zadaný úkol. Na tento týden je zadaný další – tentokrát na procvičení dělení (opět se bude řešit stejným
způsobem přímo v počítači).

V  pondělí 27.4. v 9:00 se pokusím spojit s dětmi přes videokonferenci  Google Meet (pokud to půjde),
abychom mohli některé věci probrat osobně.   Pokud si děti otevřou v Google učebně náš kurz 2. ročník
Čeký jazyk a Matematika (odkaz pro vstup ZDE), najdou v jeho hlavičce odkaz na Meet. Mělo by stačit na
něj kliknout a dítě se připojí (možná bude třeba počkat, až připojení do konference potvrdím, v některých
zařízeních bude nutné Meet nainstalovat).  Odkaz pošlu dětem i do jejich mailu.  Opět by mělo stačit na
odkaz kliknout a dítě se připojí.

A nyní již úkoly na tento týden:

Český jazyk:

UČ – str. 114 / 29,30 – opakování napsat jen doplněná slova (doplňuje se i/í, y/ý, je/ě)
        párové souhlásky (spodoba) Ď – Ť, H – CH: 
       str. 97 / 5 – do sešitu vypsat slova s tučně vytištěnou souhláskou a do závorky za ně napsat slovo v

jiném tvaru nebo slovo příbuzné – např. Drozd (drozda, drozdi, drozdí apod.) - důležité je najít
takový tvar slova, kde je za hledanou souhláskou nějaká samohláska

         str. 98 / 1 – text přečíst, fialová otázka 1 pod článkem ústně 

         str. 98 / 2 – do sešitu (všechna slova, ze 4 z nich vytvořit větu)
         str. 99 / 1 – text přečíst, fialová otázka 1 pod článkem ústně
         str. 97 / 2 – napsat 

SLOH - UČ str. 98 / 3 – do sešitu vypiš  slova nespisovná

Písanka str. 20, 21 (Věty na str. 21 začít slovy ze zadání, např. „V létě si Lída obléká...“)

Matematika:

PS – str. 31, 32 +  naučit se příklady na dělení 7

Geometrie – PS – str. 52-53
vysvětlující video: https://www.youtube.com/watch?v=EKPRFygWKs0 

Pokud budete mít učení málo opakujte a procvičujte násobilku čísel 1 - 7 , např. ústně, na onlinecviceni.cz
či jinde.

http://www.onlinecviceni.cz/
https://classroom.google.com/c/NzczNjk4MjA2NTZa
https://classroom.google.com/c/NzczNjk4MjA2NTZa
https://classroom.google.com/c/NzczNjk4MjA2NTZa
https://www.youtube.com/watch?v=EKPRFygWKs0


Prvouka

PS – str. 58 a 59 – Hospodářská zvířata a drůbež

králíci: https://www.youtube.com/watch?v=YDRlrBtTe_8

drůbež: https://www.youtube.com/watch?v=a7o-fuaJy6k

prasata: https://www.youtube.com/watch?v=NPXQeoE9l8o

krávy: https://www.youtube.com/watch?v=ecMaQOLVl-A

ovce: https://www.youtube.com/watch?v=MdBIF7Na6Nc

zvuky zvířátek: https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

A nyní souhrn o některých hospodářských zvířatech (ale to opravdu až na konec a za odměnu): 
https://www.youtube.com/watch?v=vWOb6jfxWlg     

https://www.youtube.com/watch?v=IW5Ze11mb0Q

S pozdravem

Tomáš Hanák
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