
 
4.5.-7.5. 
 
 
JČ – dnes nás čeká poslední část procvičování vyjmenovaných slov po V. 
Učebnice str. 79/cv.1,2,3,4 tyto cvičení si přečtěte, udělejte ústně, všímejte si vyjmenovaných slov i 
slov příbuzných. Ve cvičení 3 přidávejte před slova předponu vy, vý – také ústně. Ve cvičení 4 si 
pozorně přečtěte slova, kde není předpona vy, vý a píšeme tam měkké i. 
 
Uč. str. 79/cv. 5 napište do JČŠ, vyfoťte a pošlete ke kontrole. 
 
Pro šikulky přikládám křížovku a hru střílečku na vyjmenovaná slova po V: 
https://www.umimecesky.cz/krizovky-vyjmenovana-slova/32 
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-v?source=explicitExercise 
 
M -  Abyste nezapomněli počítat pamětně: pracovní list str. 26/3 sloupec – prosím rodiče 
nekontrolujte, vyfoťte a pošlete na můj email. 
 
Učebnice str. 99/cv. 16, 17, 18 U slovních úloh nezapomeňte na zápis, výpočet a odpověď. 
Cvičení 18 – čísla napište všechna pod sebe a každé z nich zaokrouhlete na desítky a stovky.  
Řešení úloh máte v příloze. 
 
Přikládám malé dobrovolné procvičování pro šikulky na zaokrouhlování: 
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm 
 
Prv – pracovní sešit str. 17 a dolů mi napište, k čemu maminka potřebuje v domácnosti škrob. 
 
Dole na stránce je pokus. Je dobrovolný, ale kdo ho udělá, dostane zlatou jedničku do klasifikace. 
Přečtěte si návod pokusu, udělejte ho. Vyfoťte a pošlete alespoň dvě fotky pokusu, každou z jiné části. 
Dáme si termín do 15.5. 
 
 
5.5. 
 
 
JČ - Velký pracovní sešit str. 46/cv. 1,2,3 barevně vyznačte vyjmenovaná slova, doplňte předponu vy- a 
v posledním cvičení i/y. Stránku vyfoťte a pošlete ke kontrole. 
 
Písanka str. 18 celá, pracujte dle pokynů. Na podstatná jména rodu mužského si ukazujeme TEN, na 
rod ženský TA a na rod střední TO. 
Do řádku „Docvičuj, oprav“ napište všechna podstatná jména z vyjmenovaných slov po V. 
Nezapomeňte vše napsat krasopisně a bez chyby, budou se rozdávat zlaté jedničky. 
 
M – Učebnice str. 99/cv. 20 příklady přepište písemně (pod sebe) do MD. Tentokrát nemusíte dělat 
zkoušku, ale dáme si všech deset příkladů. Sešit vyfoťte a prosím pošlete ke kontrole. Děkuji 
 
Pracovní sešit str. 3/ cv.2 pamětné počítání  fotit nemusíte, až bude celá strana. 
 
Dlouho jsme neprocvičovali převody jednotek délky, tak pro šikulky dobrovolně: 
http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_delky1.htm 
 
 
Prv – Nachystala jsem pro Vás testík, dejte si záležet je za zlatou jedničku. 
https://forms.gle/7TXmhLgEdYGka8Fb6 
 
 
6.5. 
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než pošlu dnešní várku učení, přikládám odkaz na videohovor. Opět se můžete připojit buď v 10.00 
nebo v 17.00 hodin.  
Připravte si kartičky s i/í a y/ý (tak jak je máme ve škole, stačí napsat fixem), tužku a papír, popř. mazací 
tabulku. Budu zkoušet i/í a y/ý u vyjmenovaných a příbuzných slov a také písemné sčítání a odčítání. 

https://jitsi.ssps.cz/LowCataloguesStuffPartially 
 
JČ – dnes je středa a napíšeme si diktát, který si opět pustíte a Vy budete psát do sešitu JČŠ. Diktát si 
můžete libovolně zastavovat a znovu pouštět. Napište i nadpis Svačina.  
Program nabízí Začít zapisovat, ale to už nemusíte. Po napsání diktátu jej vyfoťte a pošlete ke kontrole. 
Přepis je opět v příloze. Prosím rodiče, nekontrolujte!!! 
https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-bagr-tonda/21 
 
Pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 56 celá, pozorně si přečtěte slova příbuzná a poté začněte 
vyplňovat. U cvičení 4 si zahrajte na učitele a Pepíkovi opravte jeho cvičení, dejte mu známku, pak 
stránku vyfoťte a pošlete ke kontrole. 
 
V čítance si přečtěte Smetanově bílé sluchátko na str. 118-119. 
 
M – dokončete si stránku 3 v pracovním sešitě a pošlete ji prosím ke kontrole. 
 
Přikládám dobrovolné procvičování pamětného počítání, převodů jednotek a zaokrouhlování pro 
šikulky: 
http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-3/matematika-3/scitani-a-odcitani-s-prechodem-pres-
desitku/ 
http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-3/matematika-3/prevody-jednotek/ 
http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-3/matematika-3/zaokrouhlovani/ 
 
Prv – jelikož jsme dokončili učivo o polních plodinách, mám pro Vás úkol, který je na známku (důležitou 
známku). 
Vyberte si z polních plodin jednu skupinu např. obilniny, okopaniny, luskoviny, pícniny, olejniny nebo 
textilní plodiny a vypracujte krátký referát.  
Které rostliny patří do vybrané skupiny…. 
Co se z nich vyrábí…. 
Co se z nich dá uvařit… 
K čemu se používají, pěstují…. 
Můžete použít obrázky z letáků, časopisů, můžete nakreslit… 
Stačí pár vět, obrázků na papír velikosti jakou si sami zvolíte. Fantazii se meze nekladou. Zpracování 
nechám opravdu jen na Vás. 
Referát odešlete do konce tohoto týdne. Děkuji.  
Obrázky zpracuji do krátké prezentace, ať děti vidí, jak se snažily. 
 
 
7.5. 
 
JČ – Od příštího týdne začneme vyjmenovaná slova po Z. Naučte se řadu zpaměti, najdete ji v učebnici 
na str. 80 
Pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 57 celá. Doplňte i,y a vhodná slova z nabídky. Vyluštěte tajenku. 
Pozorně si přečtěte oranžový rámeček ROZLIŠUJTE. 
Celou stránku vyfoťte a pošlete ke kontrole. 
 
Dnes ještě budeme procvičovat v sešitě TAKTIKU na str. 44. Už to znáte, po kliknutí se Vám objeví 
správná odpověď, proto první zdůvodněte ústně a potom klikejte. NEPODVÁDĚT!  
https://interaktivita.etaktik.cz/book/73.1 
 
M – Dnes si ukážeme v krátkém videu, jak písemně (pod sebe) sčítat více sčítanců. Příklady z videa 
máte i níže. Napište do MŠ. 
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https://youtu.be/rv4uHNeqQ4Y 
 
459  609  498  198  418 
208    94  333  249    88 
  23  108      9    36      8 
          9  188 
 
Úkol vyfoťte a prosím pošlete ke kontrole. 
 
Přikládám jedno online cvičení na matematické pojmy. Už jste se s nimi potkali ve škole (visí nám stále 
na tabuli). Zkuste, kolik si pamatujete. Pokud Vám to nepůjde, zkuste to znovu. Stačí kliknout na 
opravit. Napište mi do emailu, jak Vám to šlo a zda jste to natrénovali. Nemusíte fotit. 
V příloze posílám malou nápovědu (hlavně pro rodiče). 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 
 
Prv – Začínáme kapitolu o částech kvetoucích rostlin, učebnice str. 50 
Vezměte si sešit, napište nadpis a uděláme si krátký zápis: 
 
Části kvetoucích rostlin 
Základní částí kvetoucích rostlin jsou:   kořen, stonek, list a květ 
 
Nakreslete si obrázek rostliny z učebnice (vpravo nahoře - rajče) i s jejím popisem. Můžete si nakreslit i 
jinou rostlinu, nebo vystřihnout z letáků.  
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