30.3.
Dobré ráno, milé děti i milí rodiče,
Posílám úkoly pro dnešní den:
JČ - učebnice str. 69/cv. 3a do JČD dopište poslední tři řádky (začínaje slovem s-rová
pomazánka)
Pracovní sešit vyjmenovaná slova str. 48/cv. 1,2

Stále se snažím, abyste s učivem měli co nejméně práce a abyste se děti při plnění
interaktivních cvičení nemusely nikam registrovat, ale dnes Vás chci poprosit o spolupráci.
Zajistili jsme interaktivní učebnice z nakladatelství Taktik. Některé ročníky se z nich učí
prvouku, vlastivědu a přírodovědu, my je budeme využívat ke kontrole při vyplňování
pracovního sešitu prvouky a také k doplňkovým hrám a čtení. Prosím tedy, klikněte na odkaz
a zaregistrujte se (bude to jen jednou, pak už budou všechny učebnice k dispozici).
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde

M – Dnes si spojíme matematiku s prvoukou. Minulý týden jsme se seznámili a převáděli
jednotky objemu. Otevřete si prvouku pracovní sešit na str. 23 kapitola - Měříme objem a
pusťte se do toho. Ke kontrole využijte stránky Taktiku, kde jste se přihlásili.
Cv. 1b - je základní jednotkou objemu je: litr.
Cv. 6 si můžete udělat malý pokus, pozor ať Vám neplave celá koupelna .
V pátek jsem Vám slíbila testík z léčivých rostlin, tak tady je:
https://forms.gle/XaV4iSwvGzGAKVJn6
Opět po odeslání testu si nezapomeňte kliknout na ZOBRAZIT SKÓRE... uvidíte, kde jste měli
chyby a můžete si tak provést opravu úplně samostatně bez rodičů.
31.3.
Dobrý den,
všechny Vás opět moc, moc chválím za vyplněný test z prvouky. Všichni co jste test vyplnili, si
do sešitu prvouky napište:
31.3. Online test z prvouky

a nakreslete si usměvavého smajlíka.

Zadání pro dnešní den:
JČ – velký pracovní sešit str. 43/cv. 3, 4
Pro šikulky posílám odkaz na procvičení rozdílů u vyjmenovaných slov. Záleží jen na Vás,
které cvičení si vyberete, nebo si zkusíte všechny.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

M - pracovní list Sčítání a odčítání z paměti str. 10 udělejte první sloupec počínaje příkladem

530+40=
Pracovní list mají děti u sebe. Přikládám jej i v příloze.
Čt – čítanka str. 95
Do sešitu Čt/Ps si napište nadpis Chytrý lhář, pod nadpis napište autora a nakreslete mi
obrázek k této pohádce.
Písanka str. 14 – vyluštěte si sudoku.

1.4.
Přeji krásné dobré ráno,
než začneme s dnešním vyučováním, tak si pusťte písničku, u které si zatancujte, zazpívejte a
trošku se protáhněte.
https://www.youtube.com/watch?v=2ATNtSdIWAk

Tak, a hurá do práce. Zadání pro dnešní den:
JČ – učebnice str. 70/ cv.1 si udělejte ústně
Do sešitu vyjmenovaná slova si děti opíší z uč. str. 70 horní žlutý rámeček. Dodržujte
červenou a zelenou barvu pro rozlišení i, y.
Chtěla bych si Vás vyzkoušet, jak Vám jdou vyjmenovaná slova po L. Na níže uvedeném
odkaze si vyplňte diktátové cvičení: http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=11&sel=1
Pod cvičením je v červeném rámečku odeslat výsledek e-mailem. Do jména odesílatele
napište své jméno a do kolonky E-mail příjemce: soldanova.silvie@zspaseka.cz
Výsledky mi přijdou na email a já opět uvidím, jak moc jste šikovní.
M - pracovní list Sčítání a odčítání z paměti str. 10 udělejte druhý sloupec počínaje příkladem
750+30=
V pracovním sešitě si zopakujte zaokrouhlování str. 36/cv. 9a,b
Prv – učebnice str. 41/ přečtěte si a zapamatujte si – 2.Jedovaté rostliny a 3.Zvláště chráněné
rostliny
Doporučuji vyplnit dva malé dobrovolné kvízy, kde je více rostlin než v učebnici:
Poznáváme jedovaté rostliny: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/jedovaterostliny/1/kviz.html
Poznáváme chráněné rostliny: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/chranenerostliny/1/kviz.html

S pozdravem S. Soldánová

2.4.
Dobré ráno, posílám práci pro dnešní den:
JČ – Dnes si procvičíme slova syn, sytý, sýr.
Pracovní sešit vyjmenovaná slova str. 48/ cv.3 doplňte i/y a zakroužkujte správnou odpověď
cv. 4 doplňte i/y
cv. 5 napište 3 věty do JČD (v každé větě vyberte
správné slovo)
M – učebnice str. 83/cv. 3 napište do MŠ
Nezapomeňte, že násobení a dělení počítáme před sčítáním a odčítáním, není-li tam závorka.
Jakmile budete mít toto cvičení napsané v sešitě, otevřete si odkaz
https://forms.gle/iAwnh9nWgr6WwTKw5
a Vaše výsledky mi na tyto stránky dopište. Na konci tohoto krátkého testíku máte dvě slovní
úlohy, které vypočítáte zpaměti a zapíšete pouze výsledek. Dejte odeslat, já opět uvidím, jak
pracujete.
Pro šikulky přidávám dobrovolné online počítání:
https://www.umimematiku.cz/pocitani-scitani-odcitani-nad-100-2-uroven/3409

Čítanka str. 97, 98, 99 – přečtěte si pohádku - Jak se Honzík učil latinsky
Pro ty z Vás, kteří máte rádi pohádky Boženy Němcové, jsem připravila poslech další její
pohádky O kocourovi, kohoutovi a kose: https://www.youtube.com/watch?v=fp9A1aTo8M&list=PL6LkSQBsJLpL1KZO1t18yy6wJVY8dbJ67&index=8

Přeji krásný sluníčkový den. S Soldánová
3.4.
Dobré ráno, posílám poslední várku učení pro tento týden.
Zase Vás musím pochválit, protože jste opravdové šikulky. Počítáte, jak když bičem mrská.
JČ – V pracovním sešitě vyjmenovaná slova si udělejte na str. 46/cv.1a, b. Tyto dvě cvičení
vyfoťte a prosím zašlete emailem na soldanova.silvie@zspaseka.cz
Dále na str. 49/cv. 3 si vyluštěte tajenku.
Přikládám odkaz na procvičení pro šikulky. Opět dobrovolně.
https://www.umimecesky.cz/priserky-prehled

M – Zopakujte si písemné sčítání a odčítání (pod sebe).
Učebnice str. 83/ cv. 4 napište prvních 5příkladů a ze cv.5 také prvních 5 příkladů do MŠ
Ještě si můžete dobrovolně zopakovat malou násobilku. Hra střílečka je v odkaze:
https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitMapGlobal

Prv – Okrasné rostliny
V příloze máte krátkou prezentaci na okrasné rostliny. Součástí prezentace je i zápis do sešitu.
Rostlinky se opět naučte a v pondělí Vám pošlu opět malý testík s poznávačkou.
Okrasné rostliny také najdete v učebnici na str. 44.
Přeji Vám krásný víkend. Buďte zdraví. S. Soldánová

