učivo na období od 4.5. do 7.5.
ČJ – viz pracovní listy níže
+ procvič si slovní druhy na webové stránce:
https://brumlik.estranky.cz/file/863/slovnidr.htm
ČT – Opakujte básničku v čítance na straně 83 + každý den alespoň 20 minut čtěte.
M – Dělení se zbytkem je nové učivo. Podívejte se na videa, kde je učivo hezky vysvětleno:
První video slouží k zopakování klasického dělení, které už umíme, doporučuji pro ty, kteří potřebují
zopakovat:
https://www.youtube.com/watch?v=aPK_eTZKP9A
Ve druhém videu je již vysvětleno dělení se zbytkem:
https://www.youtube.com/watch?v=bcGFYsO4cuY&t=263s
Až pochopíte princip dělení se zbytkem vrhněte se na učebnici str. 7 – 9.
PRV – učebnice str. 64, pracovní sešti str. 48

AJ
Hello kids! 
A. Zkontroluj si práci z min. týdne

Určitě jsi měl/a všechna zvířátka správně  SUPER!

Doufám, že videa se líbila a již znáš i další zvířátka z džungle.

B. A tady jsou úkoly na tento týden – hurá zpátky do naší učebnice.
Milí rodiče, na tomto odkaze můžete dětem stáhnout všechny poslechy k učebnici (OUP dalo ke stažení), já budu dávat vždy aktuální poslech:

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs



Poslechni si kolik zvířat je na obrázku (už jste dělali bez poslechu) uč. 48/listen and check,
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD2_Track_26.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub



pak si poslechni písničku str. 49
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD2_Track_27.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
horn – klakson, troubítko (the horn says „Beep, beep, beep“ = klakson dělá tú,tú,tú)
máte tam, jak dělají zvířátka po anglicku



Do sešitu AJ si opiš jednu libovolnou sloku písničky (poslední ne!) ze str. 49 a nakresli k ní obrázek. Např.
jestli sis vybral/a druhou sloku, pak kreslíš dva dlouhé hady v maminčině džípu (two long snakes in my
mum’s jeep).
Obrázek mi můžeš poslat na: sisa73947@gmail.com moc se těším na Vaše obrázky .

PS: Mějte se stále krásně! S. Šáchová

ČJ pracovní listy

2) Nahraď podstatná jména vhodnými zájmeny a věty napiš.
Vzor: Utíkej za míčem. - Utíkej za ním.
Poslouchej bratra. _______________________________________
Běž za maminkou. _______________________________________
Okamžitě Ivu pusť. _______________________________________
Musíme babičce pomáhat. _________________________________

3) Přiřaď sloveso ke správnému času.

