20.4.
M – Dnes si uděláme geometrii na téma tělesa – poznávání těles, určování vrcholu, stěny a hrany. Na
níže uvedeném odkaze si pusťte výuku, která probíhá na UčíTelka. Pokud byste se chtěli aktivně
zapojit, nachystejte si špejle (párátka) a plastelínu a můžete modelovat taky. Pokud se Vám podaří
vymodelovat některé z těles, vyfoťte je a pošlete mi je na soldanova.silvie@zspaseka.cz. Snahu
ocením jedničkou.
Pracovní sešit II.díl str. 32/cv. 12 – na každém tělese vyznač červeně 1 stěnu, modře 1 hranu a zeleně
zakroužkuj 2 vrcholy.
Shrnutí také najdete v učebnici na str.155
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000023/
JČ – Začínáme s vyjmenovanými slovy po V.
Pořadí a význam vyjmenovaných slov a slova příbuzná posílám v odkaze:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/knihaV.html
Význam vyjmenovaných slov si vyzkoušejte na:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjmenovanychslov/prirazovani.html
Řadu vyjmenovaných slov najdete také v učebnici na str. 75. Naučte se ji zpaměti.
Pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 54. – na linky dopište vyjm. slova a o obrázky si vybarvěte.
Písanka str. 16 – přepište krasopisně jména spisovatelů, kterou knihu od nich znáte, tak název knihy
vybarvěte. Pokud jste nějakou četli, udělejte u ní smajlíka. Na řádek napište název své oblíbené knihy
a vzkaz mamince. Stránku vyfoťte a pošlete ke kontrole na email.
Čítanka str. 108 přečtěte si veselé básničky a zkuste nějaké krkolamy říkat několikrát za sebou. Určitě
se pobavíte i s rodiči .
21.4.
JČ - Procvičování řady vyjmenovaných slov po V, přiřazování slov příbuzných a jejich tvary, máte v
odkazech:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/cviceniV1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/sibenice/hraV.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanychslov/cviceni1a.htm
Pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 53/ cv. c,d – vyplňte cvičení a pošlete fotku ke kontrole.
Pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 55/ cv. 1,2 – doplňte pravopis a slova z nápovědy.
M – Dnes si pustíme video na vyvození písemného sčítání trojciferných čísel s přechodem:

https://youtu.be/KspTGjOpWNE
Přikládám příklady z videa, které si děti zapíší do MŠ, vypočítají a provedou zkoušku. Prosím o
vyfocení a zaslání na email.

Na níže uvedeném odkaze si můžete dobrovolně procvičovat písemné sčítání:
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskemtabore/prikladyC1.htm
Prv – Čeká nás učivo o polních plodinách. Zatím si zapište do sešitu nadpis POLNÍ PLODINY a pod
nadpis si opište celý text z přílohy. Jak třídíme polní plodiny, se naučte zpaměti. Určitě si Vás
vyzkouším.
22.4.
dnes se opět spojíme v 10.00 hod. ve videohovoru, kde budu zkoušet básničku a také vyjmenovaná
slova po V, co jste se měli naučit.

https://jitsi.ssps.cz/LowCataloguesStuffPartially
Pokud někdo nebude moci v tuto dobu, budu opět připojena v 16.00 hod. Nebo mi napište,
v kolik to vyhovuje Vám. Pokud máte problém s kvalitou připojení, nahrajte jako video své
recitující dítě a pošlete mi je na soldanova.silvie@zspaseka.cz
JČ – Je středa a proto nás čeká diktát. Dnes si ho pustíme a Vy budete psát do sešitu JČŠ.
Diktát si můžete libovolně zastavovat a znovu pouštět. Napište i nadpis Hluboká jáma.
Program nabízí Začít zapisovat , ale to už nemusíte. Po napsání diktátu jej vyfoťte a pošlete
na soldanova.silvie@zspaseka.cz
https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-bagr-tonda/17

Pokud máte problém pustit si nahrávku, v příloze posílám přepis diktátu, který můžete
dětem nadiktovat.
Velký pracovní sešit str. 45/cv. 1,2,3,4 VY, VYSOKÝ, VÝT
M – Procvičte si písemné sčítání trojciferných čísel.
Učebnice str. 92/ cv.7 do MŠ prvních 5 příkladů a nezapomeňte na zkoušku (záměnou
sčítanců)
Str. 92/ cv. 8 napište také do MŠ – nezapomeňte na zápis, výpočet (písemné sčítání) a
odpověď. Správnost si můžete ověřit v příloze.
Obě cvičení ze sešitu vyfoťte a pošlete na soldánová.silvie@zspaseka.cz
Pro ty z vás, co máte rádi matematickou představivost, tak přikládám dobrovolné počítání
kostiček v prostoru.
https://www.umimematiku.cz/pocitani-kostky-pocty-1-uroven/3996

23.4.
Dobré ráno, pro dnešní den posílám tyto úkoly:
JČ – Na procvičení vyjmenovaných slov si dáme drobný testík:
https://forms.gle/SoyX4CEbAfpLqXND9
Učebnice str. 76/ cv. 2 cvičení napište do JČD, dále v textu najděte slovesa a zelenou pastelkou je
vybarvěte. Připomínám, že slovesa vyjadřují co osoby, zvířata a věci dělají.
Na procvičování přikládám dobrovolné cvičení pro šikulky. Posílám Vaši oblíbenou střílečku:
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-v?source=homepageFollow
M – Dnes se vrátíme k pracovním listům, které jste dostali ve škole. Přikládám ho v příloze. Poprosím
rodiče, aby děti nechali pracovat samostatně, příklady nekontrolovali a poslali mi je na
soldanova.silvie@zspaseka.cz k opravě. Chtěla bych vědět, zda děti zvládají pamětné počítání.
PL – str. 26 si udělejte první sloupec (pošlete ke kontrole)
Učebnice str. 92/ cv. 9 do MŠ – u slovní úlohy nezapomeňte na zápis, výpočet, odpověď a ZKOUŠKU.

Pokud ještě máte chuť počítat do 1 000, přikládám ještě dobrovolné cvičení pro šikulky, nechám jen
na Vás, zda je budete počítat pamětně nebo písemně (pod sebe).
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
Čítanka str. 109 – přečtěte si: Jak Neználek skládal verše
24.4.
dnes si spojíme prvouku částečně s češtinou. Připravila jsem pro děti výukové video na obilniny,
spojené se zápisem do sešitu (psaní).
Obilniny, výukové video: https://youtu.be/HyIxhB-9clc
Po skončení videa si pusťte výrobu chleba a také dostanete odpověď na otázku: Ve které písničce se
zpívá o obroku?
Výroba chleba: https://www.youtube.com/watch?v=pa1RS6CWxro
Písnička: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/jamam-kone-177242
Zápis do sešitu také přikládám v příloze. V učebnici na str. 46 najdete obrázky obilnin – naučte se je
poznávat buď z videa, nebo z učebnice. Test už se chystá.
A kdybyste chtěli přemluvit maminku nebo tatínka a upéct si domácí chleba (pošlete fotečku), tak
přikládám jeden z mnoha video receptů: https://www.youtube.com/watch?v=6CtY4awT5Tw
M - PL – str. 26 si udělejte druhý sloupec (pošlete ke kontrole) prosím bez opravy rodičů – děkuji.

Učebnice str. 92/ cv. 10 do MŠ. Příklady vypočítejte písemným sčítáním (pod sebe). Nezapomeňte, že
jednotky píšeme pod jednotky, desítky pod desítky a stovky pod stovky. U každého příkladu udělejte
zkoušku záměnou sčítanců.

Přikládám ještě dobrovolné cvičení pro šikulky, udělejte jen cvičení z odkazu, nepokračujte dále:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/piscit/piscitdo1000sp100-1.htm
JČ - Poslední úkol: pracovní sešit vyjmenovaná slova str. 55/ cv.3 – zakroužkujte pastelkou správné
slovo.

