Milí rodiče, zdravím Vás.
Zasílám dětem práci na příští týden.
Do českého jazyka by děti měly mít hotová doplňovací cvičení na procvičování koncovek podstatných
jmen. Pokud ještě nemají, poprosím o doplnění.
Paní asistentka Kristýnka doručí do schránek ve Staré Vsi dětem další nakopírovaná cvičení na
procvičování vyjmenovaných slov. V Říkovicích si je můžete vyzvednout u paní učitelky Opletalové.
Jsou též v příloze tohoto e-mailu.
Každý den prosím, aby si děti na Školákově zopakovaly řadu vyjmenovaných slov a následně
si nahlas zdůvodnily a doplnily jedno až dvě cvičení v nakopírovaném. Ať začnou postupně, každý
den jiné - B, L, M.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm
V příloze je krátká básnička na větný rozbor do sešitu českého jazyka.
V matematice zasílám opakování zaokrouhlování. Každý den ať děti s pomocí matematického videa
splní jedno cvičení z přiloženého pracovního listu.

https://youtu.be/VI_HVKIOFxk

https://youtu.be/U6EIOWDh4lA

https://youtu.be/oX8s1DM_1Mo

https://youtu.be/OnKby0PZmhQ

https://youtu.be/XixjKZ4gB9M

https://youtu.be/Qt2rTNsRHZ4
kdo nemá techniku, stále platí nabídka zapůjčení školního tabletu na domácí vzdělávání.
Poprosím každý den 4 příklady do sešitu matematiky na písemné algoritmy +-x: v oboru čísel do 100
000.
např.
12 898 x 6
98 546 - 56 879
54 235 + 12 584
98 789 : 6
Pokud by Vaše dítko chtělo příklady vymyslet mnou, není problém. Kontaktujte mě.
Některé děti mi zasílají ke kontrole hotová cvičení, dětem je opravím a se zpětnou vazbou, opravou si
je následně děti opraví do sešitů. Přála bych si, aby nad opravou přemýšlely. Chybami se učíme:)
Pokud budou mít větší chybovost, budu se snažit jim pomoci se zdůvodněním. Mohou mi klidně
napsat a já jim zavolám přes telefon, skype a probereme spolu učivo, které jim činí problémy.
Vím, že je nyní na Vás toho hodně, pokud něco děti nezvládnou, nevadí. Ale veďme je k malé
zodpovědnosti, že si den naplánují a v plánech budou také školní povinnosti. Přikládám rozvrh dne :)
Poprosím Vás o potvrzení, že jste e-mail četli.
Přeji Vám pevné zdraví i mnoho sil v tomto náročném období.
Se srdečným pozdravem.
Kateřina Vansová

