Úkoly do 13. 3. zadány a zapsány do notýsků.

Období od 16. 3. + doplněno období od 23. 3. (Úkoly od 30. 3. do 3. 4.,
od 6. 4. do 13. 4. a další jsou uvedeny v horní části této stránky - v jednom dokumentu):

Český jazyk

učebnice str. 80-84, PS ČJ str. 30-31, procvičovat pravopis vyjmenovaných a příbuzných
slov po B, L, M a P
Písanka str. 10-11
Čtení oblíbených knih - hlasité i tiché čtení
Nové od 23. do 27. 3.:
Český jazyk
- učebnice str. 85 - 86
- PS ČJ str. 32, str. 33, cv. 4d a 5a,b, str. 34, cv. 5c,d
- str. 30, cv. 3 - podtrhnout všechna podstatná jména, prvních 8 vět - na papír vypsat
z těchto vět pouze podst. jména a určit u nich rod, životnost, číslo a pád
- zopakovat vše o podst. jménech, pádové otázky, vyhledávání podst. jmen v textu
Písanka str. 12 a 13
Čtení oblíbené knihy - tiché a hlasité čtení

Anglický jazyk
PS AJ str. 43, cv. 5 (nová slovíčka- sporty)
str. 43, cv. 6 a 7
učebnice str. 42 - procvičovat dny v týdnu
učebnice str. 43, cv. 4 - číst + překlad
opakovat všechna slovíčka
Nové od 23. do 27. 3.:
- PS AJ str. 44, cv. 1 - napsat nová slovíčka a cv. 2 - popsat a vybarvit obrázky
- PS AJ str. 45, cv. 4 - napsat nová slovíčka a cv. 5 - zakroužkovat barevně slova
a přiřadit k obrázkům + vybarvit
- učebnice str. 44 - 45

Matematika
PS MA str. 30, cv. 3 (zaokrouhlování na desítky)
str. 30, cv. 5 (dělení se zbytkem)
učebnice str. 16, 17 a 18
do sešitu MA (nebo na papír) vypracovat na str. 16 žluté cvičení a na str. 17 cvičení
oranžové, fialové a červené (slovní úlohy) - zápis, výpočet a odpověď
Nové od 23. do 27. 3.:
- zopakovat rýsování kružnic. zopakovat tělesa
- str. 16, cv. modré a str. 17,cv. žluté - písemně do sešitu nebo na papír
- str. 17, cv. zelené a str. 18, cv. žluté - geometrie, opak. rýsování (na papír)

Prvouka
v učebnici ze str. 28 překreslit a přepsat do sešitu PRV schéma přírodniny a lidské
výtvory a také žlutou tabulku + nakreslit obrázky např. ovce - vlna - svetr nebo obilí mouka - pečivo
do sešitu napsat nadpis VĚCI KOLEM NÁS
Nové od 23. do 27. 3.:
- do sešitu napsat nadpis VLASTNOSTI LÁTEK (str. 29) + následující zápisky + nakreslit
si k tématu svůj obrázek
1. pevné (dřevo, písek)
2. kapalné (voda)

3. plynné (vzduch)
Některé látky mohou svou podobu měnit. Voda, led i pára představují stále stejnou
látku, která může mít 3 různá skupenství.
- kapalné (voda)
- tuhé (led)
- plynné (vodní pára)
tuhnutí - voda se mění v led, tání - led se mění ve vodu
- napsat ještě nadpis NEŽIVÁ PŘÍRODA , VODA (str. 30) - nakreslit obrázek oběh vody
do sešitu, přečíst pod obrázkem všechny 4 body

