3.C ZADÁNÍ OD 4.DO 7.5. 2020
ČJ

Český jazyk 2.díl - str. 42 - 45

MA

Matematika učebnice - vypracujte do sešitu:
str. 69/ nastudovat oranžový rámeček, 1, 2, 3, 4
Matematika pracovní sešit 2.díl - str. 15
Ke kontrole prosím zašlete stranu 15 z pracovního sešitu.

AJ

E. PILAŘOVÁ práci najdete v příloze :))
pro informace a dotazy pište na e.pilarova@zspetriny.cz

H. PÍCLOVÁ
1/ Učebnice str.53 - přečtěte si a přeložte email od Grega.
2/ Cvičebnice str.68 - s pomocí učebnice str.53 dopište email.
L. SZTURCOVÁ
Tento týden budeme číst a psát email. To už přece umíme, že ano?
Otevř si učebnici na straně 45. Přečti nahlas a pak také nahlas přelož
tento email od Grega. Hotovo? Výborně. Tak teď se mrkni na otázky pod
emailem. Je jich celkem 6. Odpovědi na ně napiš a pošli na můj email:
l.szturcova@zspetriny.cz
Odpovídej samozřejmě anglicky, ano? :-)
Teď si nalistuj v pracovním sešitě stranu 57. Doplň vynechaná slova, pak
nakresli svůj dětský pokojíček, vyfoť svou kresbu (můžeš i anglicky
popsat) a pošli. Moc se těším! L.
PRV

Prvouka učebnice - str. 62 a 63 (kapitoly: “Ptáci” a “Ryby”)
Prvouka pracovní sešit - str. 53 a 54

POZNÁMKY

Ahoj děti,
v neděli 10. května budou mít všechny maminky svátek a bylo by hezké
si na ně vzpomenout. Třeba pro ně připravit v ten den něco hezkého, co
by je potěšilo. Jistě svou maminku znáte a víte, čím byste jí udělali
radost. Pokud nevíte, zkuste jí tento týden naslouchat nebo se zeptat
tatínka, sourozenců a jistě vás něco napadne. Některé maminky mají rády
kytičky, některé si rády zamlsají, jiné potěší překvapení ve formě výletu a
jiné třeba vyrobený dáreček.
Já vám tu posílám pár nápadů na vyrábění a držím palce, ať vaše nápady
maminku potěší.
https://pin.it/2erjIco
https://pin.it/37yQehf

Přeji krásný týden a choďte pozorovat zvířata do přírody…
Helča

