Květnová přípava
Český jazyk- S vyjmenovanými slovy se blížíme k cíli, naučte se poslední VS po V
                        - až se je pořádně naučíte, teprve se vrhněte na PS, kde vypracujte tato     
                           cvičení:PSV-str.53 a 54, všechna cvičení, část do PS a část i na papír nebo do 
                           sešitu. U 19 .cvičení je na tobě, zda vypracuješ celé. Nevzdávej to, pokus 
                           se zapojit fantazii a pár vět vymysli a napiš.
                           PSM- postupně vypracuj všechna cvičení na str.42-49
                        - VS procvičujte z PSM - slovíčka na str.56-59. Označujte si, u kterých
                           opakovaně chybujete!!! Diktáty si zakládejte, budete je odevzdávat.
                         - Další nové učivo, které se pokusíme naučit, jsou pádové otázky u 
                            podstatných jmen. Už umíme u podstatných jmen určit rod a číslo,
                            teď přidáme pád. Učivo najdete v PSV na str.51. Pádové otázky se musíte 
                            pořádně naučit, jinak pád u podst.jména spávně neurčíte. Chce to denně 
                            procvičovat.Na internetu je mnoho cvičení na procvičování, stačí jen chtít.
                            Až budete pádové otázky umět, postupně si vypracujte všechna 
                            cvičení na str.51-52. Kdo bude potřebovat učivo vysvětlit, ať mi zavolá.
                            -Připomínám letní příběh. Kdo na něm ještě nezačal pracovat, ať to moc 
                            neoddaluje, konec roku se blíží.
   Matematika-budete se učit násobit dvojciferná a trojciferná čísla číslem jednociferným
                            Kdo umí násobilku, pochopí učivo velice rychle. 
                            Nové učivo najdete v učebnici na str.25-38. Je jen na Vás, 
                            kolik cvičení vypočítáte. Všechny vyřešené příklady si ukládejte do desek, 
                            budu je chtít vidět. 
                            Stále platí, že si každý den vypočítáte jednu slovní úlohu. Slovní úlohy si 
                            můžete vymýšlet. Opět práci zakládejte do desek.
                            Stále procvičujte dělení se zbytkem a učivo geometrie. Vracejte se v 
                            učebnici k probranému učivu!!!
Prvouka          -Zůstaneme stále u přírody, jen z rostlin přejdeme na živočichy. Prostudujte si 
                            texty z učebnice na str.46 - 52. Někteří  z vás si budou muset text přečíst 
                            několikrát a až pak si začít psát poznámky. Psaním si učivo lépe 
                            zapamatujete. Neznamená to ale, že budete text pouze opisovat. Snažte se 
                            vyhledat klíčová slova a k nim si postupně zapisovat vše, co jste si z textu 
                            zapamatovali. Vím, že to pro některé z vás není  jednoduché, proto mi 
                            volejte. Budeme pracovat společně. 
                          - Každý z Vás vypracuje alespoň jeden referát o živočichovi, kterého si sám 
                             zvolí. Nezapomeňte na obrázek. Ti snaživější  mohou vypracovat  i více 
                             referátů. Práci opět založte do desek.
                             Na internetu najdete mnoho krásných dokumentů z živočišné říše i testů na 
                             poznávání živočichů i rostlin. Tak hledejte a vzdělávejte se.

A to je celé. Úkoly si rozložte tak, aby jste je do konce května zvládli. Na konci měsíce budu vaše práce vybírat. Budu Vám pravidelně volat a zjišťovat, jak vám učení jde. Když si  s něčím nebudete vědět rady, moc ráda vám pomůžu. Stačí se mi ozvat.
Hodně chuti do práce Vám přeje Vaše paní učitelka
 

