
Informace pro rodiče: 
  
   Další májový týden je za námi, v pondělí 25.5.začne vyučování pro děti  1.- 5. roč. 
v budově 2.stupně ZŠ.Úkoly budu dále zadávat pro domácí výuku,s dětmi ve 
škole  bude  p.Jurečková postupovat stejným tempem. Já se přímé výuky 
nezúčastním. Nastává změna pro komunikaci .Pro zpětnou vazbu bych vás  chtěla 
požádat některé úkoly ofotit a zaslat  v příloze ke kontrole na uvedený email.Ode 
dneška můžete zasílat dotazy ,připomínky i splněné úkoly na tuto adresu: 
          kaspijitka@seznam.cz 
Někteří rodiče se dotazovali,zda mohou používat ke psaní sešity ze školy či plnit 
úkoly napřed. Samozřejmě můžete,tempo si při domácím vyučování přizpůsobte 
dětem.Jen velký pracovní sešit  
nestihneme do konce roku celý dokončit,tam bych moc nepěchala,protože se na 
učivo bude navazovat v září. Na další žádost nakopíruji Čtenářské karty k zapsání 
přečtené knihy  a  budou k vyzvednutí i s pracovními listy na procvičování učiva ve 
vestibulu nové školy od pondělí 25.5.2020.    
                                                                            Zdravím všechny děti i rodiče a přeji 
krásný ,pohodový týden.   J.Kašparová 
  

Český jazyk  - pracovní sešit str.34, 35 V PS vzadu v příloze č.3 jsou 2 

pohlednice  na procvičení adresy.Vystřihni si je .První napiš kamarádovi na 
uvedenou adresu,druhý mamince.Pohledy si vybarvi. 
  

Učebnice ČJ - do sešitu str. 99,cv. 3    ( Prosím  vyfotit a poslat ke kontrole). 
  

Písanka - str. 32,33 ( ( Prosím  vyfotit a poslat ke kontrole). 
  

Čtení -   čítanka str.142,143(číst nahlas ) 

  

Matematika - str.14,15,16,17.     Dělení číslem 3, zde bude důležitá pomoc rodičů. 

Např. 27 : 3  dětem vysvětluji,aby si odříkavaly násobky 3- " počítej po 3 do 27 " 
a ukazuj na prstech.Kolik prstů ukážeš,takový je výsledek dělení. Takto počítáme při 
vyvození dělení,později  pak je nutné procvičovat násobilku zpaměti. 

                                                                                                                        
12 : 3   počítej po 3 do 12 apod. 

  

Hravý početník  -    str.9 
  

Já a můj svět -    str. 66, oranžové úkoly vzadu č.7-11. Pokud má někdo 

zájem plnit úkoly dopředu,samozřejmě může. 
 

http://25.5.začne/

