27.4.

JČ – Stále opakujte řady vyjmenovaných slov, budu je ve středu při videohovoru zkoušet. Pro Vás,
kterým nevyhovuje 10.00 hod., budu připojená ještě v 17.00 hod. a dozkouším ostatní.
Pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 53/cv.1e, prosím rodiče nekontrolujte, vyfoťte a pošlete, děkuji.
Učebnice str. 77/ cv.2 si udělejte ústně, přečtěte si článek, všímejte si tučně vyznačených slov. Jsou to
slova příbuzná.
Uč. str. 77/ cv. 3 si napište do JČD – vyfoťte a pošlete ke kontrole
Dobrovolné procvičování pro šikulky: Taktik PS str.44
https://interaktivita.etaktik.cz/book/73.1

M – pracovní sešit II. díl si dodělejte str. 1. Nezapomeňte, že vše počítáte písemně (pod sebe)
a ze str.2/cv. 7
Přidávám dobrovolné procvičování pro šilulky:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/piscit/piscitdo1000sp100-2.htm
Prv – slíbila jsem malý test:

https://forms.gle/K1y5trT7XQtgvdjq7

28.4.

M – dnes nás čeká písemné odčítání do tisíce jak bez přechodu, tak i s přechodem desítky.
Pusťte si video na vyvození písemného odčítání bez přechodu, toto děti zvládnou i samy:
https://youtu.be/ixZwiAdK6m0
Příklady z videa si napište a vypočítejte do MŠ. Nezapomeňte na zkoušku!
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A tady je odčítání s přechodem.
https://youtu.be/wGaMl8H8M8U
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Příklady z videa si napište a vypočítejte do MŠ. Nezapomeňte na zkoušku! Všechny příklady
s přechodem i bez přechodu prosím vyfoťte a pošlete ke kontrole.
JČ – Velký pracovní sešit str. 45/ cv. 1,2,3,4 VÝSKAT, ZVYKAT, ŽVÝKAT

V odkaze najdete procvičování na výskat, zvykat, žvýkat:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni2A.htm
Písanka str. 17 celá stránka – pozorně si přečtěte „Co je papír?“ Odpovědi pište celou větou.
V posledním úkolu máte nakreslit některé výrobky z papíru. Nakreslete alespoň 3.
Vyfoťte a pošlete prosím ke kontrole. Pozor, nebudu hodnotit jen chyby, ale také úpravu a hlavně
písmo. Doufám, že bude hodně zlatých jedniček.

29.4.
než pošlu dnešní várku učení, přikládám odkaz na videohovor. Připomínám buď dnes v 10.00 nebo
v 17.00 hodin. Připravte si tužku a papír, popř. mazací tabulku.

https://jitsi.ssps.cz/LowCataloguesStuffPartially
JČ – pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 46/cv.e a str. 55/cv. 4 vyfoťte a pošlete ke kontrole
Velký pracovní sešit str. 46 /cv. 1,2 ve větách vybarvěte vyjmenovaná slova a doplňte i/y
Přikládám hravé procvičování pro šikulky na vyjmenovaná slova po V. Klikněte na odkaz a sjeďte úplně
dolů na cvičení BROUČÍ HEMŽENÍ.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
M – pracovní sešit II.díl str. 2/cv. 8, 9 vyřešte slovní úlohy. Počítáme písemně (pod sebe)
str. 3/ cv. 1,4
Pro ty z váš, kteří si chcete dále procvičovat písemné odčítání, přikládám odkaz:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/pisodc/pisodcdo1000sp100-5.htm
Prv – Připravila jsem si pro Vás další video, kde budeme pokračovat k tématu polní plodiny, součástí
videa je i zápis do sešitu. Přikládám jej i v příloze. Pokud doma najdete v letácích výrobky, které se
vyrábí z polních plodin, tak si je k zápisu do sešitu nalepte (kdo je šikovný si je může nakreslit).

https://youtu.be/4gLBJT87-wY
Postup při zpracování lnu v nitě: https://www.youtube.com/watch?v=5ZgomiXs7ss
Jak krtek ke kalhotkám přišel: https://www.youtube.com/watch?v=__VW8vuPu_c
Čt – nezapomínejte, že stále máte denně číst a zapisovat jednou týdně do čtecího deníčku. Chtěla bych
vědět, kolik jste toho přečetli. Vyfoťte mi stránku a pošlete ke kontrole.
Dnešní čtení je v čítance na str. 112-114 Jak se kocourkovští starali o své hospodářství.

30.4.

Zadání pro dnešní den:
JČ – i když dnes není středa, napíšeme si diktát, který si opět pustíme a Vy budete psát do sešitu JČŠ.
Diktát si můžete libovolně zastavovat a znovu pouštět. Napište i nadpis Setkání.
Program nabízí Začít zapisovat , ale to už nemusíte. Po napsání diktátu jej vyfoťte a pošlete ke kontrole.
Pokud jako rodič, nevydržíte opravit svým dítkám chyby, nevadí. Povzbuzujte je k nalezení chyby (jestli
si dítě najde chybu samo, opraví si ji). Pak teprve vyznačte chyby, klidně červenou, nechte děti udělat
opravu a poté pošlete ke kontrole.
https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-vila-otylka/15

Přepis diktátu máte v příloze.
Velký pracovní sešit str. 46/ cv. 3,4,5 doplňte i/y a modrou pastelkou vybarvěte u cv. 3,4 všechna
podstatná jména. (Podst. jm. jsou názvy osob, zvířat a věcí. Ukazujeme si na ně ten, ta, to.)
Pro šikulky přikládám dobrovolné cvičení na vyjmenovaná slova:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vydr1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vydr2.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vydr3.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vydr5.htm
M – Procvičujeme písemné odčítání:
Uč. str. 98/ cv.13 do MD vypočítejte prvních 6 příkladů a zkoušku proveďte sčítáním. Vyfoťte a pošlete
ke kontrole.
Přikládám dobrovolné procvičování pro šikulky:
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_trojc1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_trojc1.htm
Čt - Nezapomínejte stále číst svou vlastní knihu a zapisovat si do čtecího deníčku. Čtecí deníček mám
odevzdaný pouze od dvou žáků. Proto připomínám vyfocení a odeslání ke kontrole.
Čítanka str. 115-117 Jak jsme zasadili první kytku.

