
6.4. 

 

Dobré ráno, 

už zase tu máme nový týden, ale tentokrát kratší. Od čtvrtka mají děti velikonoční prázdniny, 

tak poslední úkoly dostanou ve středu ráno. Budeme je respektovat, jako kdybychom byli ve 

škole. Další várka učení přistane do Vašich mailových schránek až v úterý 7. dubna. 

 

Z Vašich dotazníků vyplynulo, že většina z Vás, se může připojit ke společnému videohovoru 

se třídou ve středu v 10.hod. 

Zkoušeli jsme to s paními učitelkami, jeden den se nám to povedlo, při druhé zkoušce už 

nebylo vše 100%, ale zkusit se má všechno. Takže já Vám ve středečním zadání úkolů pošlu 

odkaz na pozvánku k videohovoru. Stačí na něj v 10 hodin kliknout a jste tam. Je to v 

aplikaci jitsi.ssps.cz . Když budete mít náladu, můžete si ji prozkoumat a třeba si i zkusit 

"pohovořit" s někým z rodiny nebo známým, které teď z důvodu omezení nemůžete navštívit. 

Všichni bychom se měli vidět na obrazovce, mluvit a slyšet se. Ale ne každý má rychlý 

internet, dobré připojení. Připravme se na to, že mohou nastat problémy. Uvidíme, když tak 

budeme hledat další možnosti. Pokud víte o něčem zajímavém, budu ráda za každý nápad.  

Nově jsme pro Vás na našich stránkách otevřeli Školní družinu. Tak jako v sekci Dokumenty 

shrnujeme na konci týdne učivo, tak tam vždy jednou za týden přibude nějaký nápad na 

aktivity s dětmi - malování, zajímavé čtení, paní vychovatelka chce posílat i "vaření", domácí 

vyrábění, no zkrátka něco pro zabavení. Doma Vám to všem musí být dlouhé. Tento týden je 

tam komiks od ministerstva školství - Co je to koronavir, námět na malování od ruky a podle 

ruky, domácí pátračka - hra pro celou rodinu.  

 

JČ – Dnes si procvičíme: sýkora, sýček, sysel v učebnici na 71/cv.1 si přečtěte říkanku a 

všímejte si tučně vyznačených slov a cv. 2 si napište do JČŠ  

Pro šikulky přikládám procvičení vyjmenovaných slov po P 
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-p-2-uroven/8405 

 

Stále od některých z Vás nemám vyfocené a odeslané úkoly (soldanova.silvie@zspaseka.cz) z 

pracovního sešitu vyjmenovaná slova str. 46/cv.1a, b 

 

M – Dnes si zopakujeme zaokrouhlování čísel na desítky a stovky.  

Nezapomeňte, že čísla 0, 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme směrem dolů 

    a čísla 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme směrem nahoru. 

Zaokrouhlujeme-li na desítky, díváme se na řád jednotek.  

Zaokrouhlujeme-li na stovky, díváme se na řád desítek.  

Pro připomenutí posílám krátké video, kde si vše poslechnete i s názorným vysvětlením. 
https://www.youtube.com/watch?v=Sut3PZk8fKg 

Pracovní sešit str. 36/cv. 9 a, b 

 

Prv – V pátek jsem Vám slíbila malý testík na okrasné rostliny. Tak tady je: 

https://forms.gle/8pAjrNEmyQ1BhAQv6 

 

Čítanka str. 100 a 101 si přečtěte článek Pán s píšťalkou. 

 

Přeji Vám pěkný den. S Soldánová 

http://jitsi.ssps.cz/
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7.4. 

 

Dobrý den, 

opět se vloudila malá chybička a já Vám poslala úkol z matematiky, který jste už měli. 

Omlouvám se, ale přesto že si vše píši a zaznamenávám, tak jsem to přehlédla. Už se těším, až 

vše skončí a my se vrátíme k normálu. 

Posílám velkou pochvalu pro ty, kteří již vyplnili testík na okrasné rostliny, a také ty, kteří mi 

poslali fotku doplněných cvičení z PS vyjmenovaných slov – máte u mě smajlíky. Děkuji 
Vám za všechny zaslané úkoly (vše eviduji, a pokud někdo něco ještě za minulý týden 

neposlal, dám mu individuálně vědět). 

 

Posílám dnešní úkoly: 

 

JČ - V pracovním sešitě vyjmenovaná slova si udělejte na str. 43/cv.3 čtyřsměrku,  

str. 53/cv. a, b doplňte i, y a prosím opět vyfoťte a pošlete na soldanova.silvie@zspaseka.cz 

Písanka str. 14 ve skrývačkách najděte zvířata a v dalším cvičení opište názvy zvířat. 

 

M – včera jste pomocí videa zaokrouhlovali.  

Dnes si z učebnice udělejte ze str. 86/ cv. 2 a 4 první dva sloupečky do MŠ (nemusíte 

opisovat vypočítané příklady). 

Dobrovolný úkol pro šikulky: online učebnice M Taktik str.39/cv.4 procvičení převodů 

jednotek délky. 
https://interaktivita.etaktik.cz/book/83.1 

 

V příloze Vám posílám obrázek s popisem funkcí ve video hovoru, který si vyzkoušíme ve 

středu v 10.00 hod. Mrkněte prosím na něj a seznamte s obrázkem i Vaše děti, aby byla 

konverzace jednodušší. Děkuji 
 

Aby se nám spojení povedlo, je potřeba dodržet následující zásady, pokusím se je 

shrnout. Pokud budete mít kdokoliv z Vás jakoukoliv technickou radu, všichni za 

ni budeme rádi. I my paní učitelky se učíme: 

1.     Je vhodné (a nejlepší) připojit se přes „chrom“  

2.    Hned při vstupu do třídy si vypněte mikrofon na Vašem zařízení a čekejte, 

až dostanete slovo, pak si mikrofon na danou dobu zase zapněte, poté zase 

vypněte. Když všichni budete mluvit přes sebe, neslyšel by stejně nikdo 

nic. 

3.    Nepouštějte si zvuk přes reproduktory mimo počítač (objevila by se 

ozvěna, která je velmi nepříjemná). 

4.    V levé části obrazovky jsou 3 symboly – prostřední ruka znamená, že se 

hlásíte o slovo (a já to vidím a mohu Vás vyvolat). Vždy napíšu nebo řeknu, 

koho vyvolávám.  Symbol napravo od ruky znamená, že chcete napsat 

vzkaz, můžeme si i dopisovat – takže můžeme mít zároveň hodinu čtení a 

psaní (i když jen na počítači). 

5.    V pravé části obrazovky je symbol jakoby okénka – to znamená, že se Vám 

všichni účastníci poskládají na obrazovku pěkně vedle sebe a můžeme se 

všichni vidět. 
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6.    Takže si zkusíme náš oblíbený povídací kruh – mluvit budeme popořádku a 

jen ten, koho vyvolám, ten si zapne mikrofon. Až domluví, vyvolám 

dalšího v řadě. Je možné, že se stydíte takto mluvit, říkali jste, že nevíte, 

co říct nebo psát. Proto… 

Pomohu Vám vždy otázkou, kterou napíšu dopředu, např. Co byste popřáli našim 

kamarádům k narozeninám. 
 
Přeji Vám krásný sluníčkový den. S. Soldánová 
 
 
8.4. 

Dobrý den,  
jelikož od zítřka dětem začínají velikonoční prázdniny, tak dnes posílám úkoly v tomto týdnu 
naposledy. Ve škole by byl projektový den a děti by plnily úkoly.  Takže budeme „projektovat 
distančně“. V příloze Vám posílám prezentaci Hody, hody doprovody a také něco o 
Velikonocích u nás i v Anglii.  
Připomínám, že shrnutí všech úkolů najdete na 
http://obecpaseka.cz/skola/cz/dokumenty/ (úplně dole…)  
 
Dnes v 10.00 hod. se spojíme spolu s dětmi ve video hovoru. Nezapomeňte na pravidla, které 
jsem Vám poslala včera v e-mailu. V příloze přikládám obrázek s instrukcemi. Stačí jen 
kliknout na odkaz, napsat jméno dítěte a můžeme začít. Už se moc těším. 
https://jitsi.ssps.cz/LowCataloguesStuffPartially 
 
 
JČ – Dnes si napíšeme doplňovací diktát na vyjmenovaná slova po P. 
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=180&sel=1 
Po vyplnění dejte odeslat výsledek e-mailem na soldanova.silvie@zspaseka.cz 
Do sešitu vyjmenovaná slova si děti opíší z uč. str. 72 žlutý rámeček. Dodržujte červenou a 

zelenou barvu pro rozlišení i, y. 

Velký pracovní sešit: si dodělejte str. 43 
 
Pokud byste chtěli přes prázdniny procvičovat vyjmenovaná slova, tak na odkaze 
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka si můžete vybrat cvičení, které sami chcete. 
 
M – ve velkém pracovním sešitě dokončete str. 36 
V příloze posílám vyfocenou stránku s výsledky. 
 
Pro velké šikulky posílám dobrovolné procvičování na prázdniny: 
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-
piraty/priklady1.htm 
 
Prv – v pracovním sešitě si vypracujte str. 47 je na téma Velikonoce. 
Ke kontrole můžete použít PS TAKTIK https://interaktivita.etaktik.cz/book/75.1 
 

Chtěla bych Vám rodičům i dětem popřát. 
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Nechť jsou Vaše dny naplněné štěstím, ať si užijete svátky v poklidu a ať máte radost ze 
všeho nového, co s jarem přichází.  
Krásné Velikonoce!  S. Soldánová 
 
  
 
 
 
 

 
 


