
16.3. 
JČ - učebnice str. 64/ cv. 3 napište do JČŠ, všechna podstatná jména podtrhněte zelenou 
pastelkou 
        pracovní sešit vyjmenovaná slova str. 38/cv. 1d, str. 42/cv. 1,2 
Čítanka str. 92 Mé malířské začátky 
M - pracovní sešit 1.díl str. 31/cv. 3,4,5 
       pracovní list str.24 se zaokrouhlováním, počínaje příkladem 66= , vypočítat 5 řádků 

(odtrhnout čarou) 
Prv - děti pokračují v zápise do sešitu, který jsem posla 12.3. 
 

 
Byliny trvalé 
- rostliny, které žijí neurčitě dlouho, podle podmínek 

- nadzemní část na zimu většinou usychá, přežívá jen kořen, oddenek, cibule nebo hlíza 

- na jaře vyroste opět nová rostlina 

sněženka, šalvěj, kopretina, medvědí česnek 

Trvalé dřeviny a keře - některé na zimu opadají 
rybíz, růže šípková, bříza, smrk 

Nejmohutnější trvalka na světě - Sekvojovec obrovský 
 
17.3. 
JČ - učebnice str. 65/cv. 1 ústně, cv.2 do JČD 
pracovní sešit vyjmenovaná slova str. 42/cv. 3,4 
Písanka str. 10 celá 

Na stránkách https://www.umimecesky.cz/strilecka si procvičte vyjmenovaná slova po P. 
 
M - pracovní sešit 1.díl str. 31/cv. 6, str. 32/cv. 7,8 
pracovní list Sčítání z paměti str. 8 udělejte druhý sloupec počínaje příkladem 29+3=  32 

 

18.3. 
JČ - učebnice str. 65/cv. 3 si udělejte ústně  
a cv. 4 do JČD - podstatná jména na která si můžeme ukázat TEN podtrhněte červenou pastelkou, TA 
modrou pastelkou. Před podstatná jména přidávejte ústně vhodná přídavná jména, tedy slova, 
kterými odpovíte na otázky Jaký?, Jaká? Jaké? 
Např.: Jaký pilník? - ostrý. 
Hledání podstatných jmen si děti mohou procvičit na: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html 

M - pracovní sešit 1.díl str. 31/cv. 6, str. 32/cv. 9,10,11 
Procvičování sčítání a odčítání je na stránkách: 
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti 

děti si mohou vybrat cvičení podle obtížnosti. 
 
Prv - Učebnice str. 39 si celou prosím přečtěte.  
Do sešitu si udělejte zápis: 
Rostliny rostou, vyvíjejí se a rozmnožují 
Kvetoucí rostliny: 
Rozmnožují se semeny, nebo částmi svého těla. 
Semena - pampeliška 
Částmi těla - cibule nebo hlíza (brambor) 

https://www.umimecesky.cz/strilecka
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti


Nekvetoucí rostliny: 
Rozmnožují se výtrusy. 
Mechy, přesličky, kapradiny a plavuně. 
 
K tomuto tématu je v čítance na str. 124 básnička Ptám se, ptám se, pampeliško (také úkoly 1. a 2.) a 
článek Jak pampeliška roste (str. 124-125). 
 
19.3. 
 
JČ - učebnice str. 66/cv. 5 napište do JČŠ 

pracovní sešit vyjmenovaná slova str. 38/cv. 1e, str. 43/cv.1,2 
 
M - pracovní sešit 1.díl str. 32/cv. 12, str. 33/ cv. 1,2 (zkratky s-stovky, d-desítky, j-jednotky) 
Přihlaste se na níže uvedených stránkách, kód uživatele je     

a vyplňte úkol: z matematiky - Základní číselné operace - 01(1.pokus) a ze čtení - Literatura a 

čtenářská gramotnost - práce s textem - 01 (1.pokus) 
 
Jde o stránky scio testů, které dokáží hodnotit žáka ihned po vyplnění. Toto děti zvládnou samy. 
https://www.sciodat.cz/Account/LogOn/ 
 
20.3. 
 

JČ - učebnice str. 67/cv.1 a, b přečtěte si vyprávění a odpovězte na otázky a cv.2a - ke 

každému obrázku napište do sešitu Čt/Ps jednu delší větu. 

pracovní sešit vyjmenovaná slova str. 43/cv.3 a str. 46/cv. 1a 

 

 

Písanka str. 11 celá - odpovídejte celou větou 

Na stránkách SCIO vyplňte další cvičení  - Mluvnice - pravopis - tvrdé a měkké hlásky (1. 

pokus)  

 

 

M - pracovní sešit 1.díl str. 33/cv. 3, 4, 5, 6 

Na stránkách SCIO vyplňte další cvičení - Slovní úlohy - 2. úroveň - 01 (1. pokus) 
 

 

https://www.sciodat.cz/Account/LogOn/

