Učivo pro 2. A od 14. 4. do 16. 4. 2020:
Děti by měly pracovat samostatně podle instrukcí na WhatsAppu – pokud to
nezvládají, prosím, zatelefonujte mi a domluvíme se na dalším postupu.
Každý den ráno v 8:30 si pustí návodné video nebo zvukový záznam a pracují, jako
kdyby byly ve škole – do 9:15 mají češtinu.
Po programu v televizi (UčíTelka) a svačině pokračujeme matematikou od 10:15 do
11:00.
Potom dítě vyfotografuje mobilem svou práci a pošle mi ji ke kontrole (vše, co je
vytištěno v následujícím zadání tučně). Rodič má pouze dohlédnout, aby bylo dítě každé
ráno „ve virtuální škole“ a splnilo požadované úkoly.
Odpoledne mohou děti procvičovat na internetových stránkách v programu Luštěnky,
Speedmat či Školákov – zcela v kompetenci rodičů.
Každý pátek věnujeme četbě, zápisu do čtenářského deníku (do konce dubna zapíší
aspoň 1 novou knihu), úklidu pokojíčku a pomoci rodičům.
Úterý
Nahraj se a pošli mi, jak čteš celý článek z čítanky str. 95 Pomlázka. Učebnice českého
jazyka str. 73/ cvičení 1 a 2 ústně, cv. 4 písemně do školního sešitu (datum), matematika
pracovní sešit str. 40, Počítáme zpaměti násobení: první sloupeček na první stránce.
Středa
Učebnice českého jazyka str. 111/ přepiš celé cvičení 14 (datum, nadpis Povedený pejsek)
do školního sešitu. Přidej ilustraci.
Matematika PS str. 41, druhý sloupeček v PZ.
Čtvrtek
Diktát podle zvukového záznamu na WhatsAppu. Matematika – geometrie podle návodného
videa, PS str. 72 a 73.
Vypadá to, že se do školních lavic vrátíme pravděpodobně až v měsíci květnu…
Pokud vám dochází místo v sešitech, zastavte se ve škole pro nové – nechám vám je na
vrátnici.
Rodičům děkuji za registraci do Bakalářů a skvělou spolupráci. Doufám, že jste si
užili pohodové Velikonoce a přeji hodně zdraví a pevné nervy ve zvládání nelehké situace.
Těším se, až se zase vše vrátí do normálu, na shledanou, Zíchová.

