
UČIVO: 2. 10. - 23. 10. 2020 

Tento týden mi neposílejte hotové práce zpět. 

Z vysílání:  

Čeština: 

• Úterý:  
• Věty z učebnice na str. 16, cvičení 8  
• Jména dětí ve fialovém rámečku podle abecedy  (učebnice str. 18, cv. 15) 
• Opište si správně slova na straně 18,  cvičení 17 
• Včerejší úkol: opsat diktát z učebnice str. 18, cv. 20 
• Středa:  
• str. 19, do sešitu napište slova ze cvičení 23 a seřaďte je podle abecedy (očíslujte).  
• Čtvrtek:  
• učebnice str. 20 + PS str. 13 ( vypracujte úkoly pod článkem) 
• Do školního sešitu opište vlastní jména (Míša, Jarka, Slávek, Kulička, Bělobříšek) a seřaďte je podle abecedy.  
• Do sešitu napište 3 věty o své nejmilejší hračce, používejte přídavná jména.  

Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky  

(Odpovědi si zapisujte do sešitu Čtení, který je připraven na vrátnici).   

• Kpt. 1.:  Jak se jmenovali hlavní hrdinové, které napadli novočtvrťáci? Kdo bitku vyhrál?  
• Kpt. 2.: Která další postava vstupuje do děje? Co nabídla klukům?  
• Zítra Kpt. 3.: V jaké roční době se děj odehrává?  Kdo je Rikitan a jakou věc přinesl? Napište si Rikitanovu radu: 

První je povinnost a pak teprve hra.  

Matematika: 

• Úterý: Řešení: uč. str. 14 / 1 Hadi ( čísla v předposledním příkladě jsou 4 a 12, v posledním jsou to čísla 42 a 34) 
• Do sešitu školního si napište příklady z učebnice str. 15/cvičení 2 
• PS str. 12/ cv. 5 a 6, str. 13/ cvičení 9 (výstaviště) 
• Včerejší úkol: výuková videa 
• Středa:  jsme řešili rodokmen, učebnice str. 16 a PS str. 13/ 10.  
• Doma PS str. 14 / výstaviště + Bar Ma str. 12 
• Čtvrtek:  Barma str. 13, PS str. 14/ 1 - 4, PS str. 15/ 9 a PS Geo str. 3 

Čeština:  

ČJ - učebnice strana 15, 16/6 a 8, 17/ 10 a 12 - pročíst a doplnit si ústně ( strana 18/cv.  15 ,17, 18)  
Sloh: str. 20 v učebnici a PS str. 13 (Společně ve vysílání, můžete si pročíst) 
ČJ - PS   str. 12 a 13/ cv. 13 - 18, Diktát si cvičně doma přepište do sešitu češtiny, který je připraven na vrátnici.   
Čítanka str. 24 - 27 (stránky 34 - 36 si přečtěte a popřemýšlejte o tom, čím byste jednou chtěli být. Určitě se pobavíte!) 
Písanka str. 12, 13  
Barevné úlohy z češtiny str. 11  
  
Čtenářský deník:  
Zápis o jedné přečtené knize napište velmi stručně do sešitu Čtenářský deník, vyberu si je v listopadu. 
Za tento rok byste měli přečíst celkem aspoň 4 knihy. O těchto knihách si vytvoříte zápisy do sešitu Čtenářský deník ( ten 
nový sešit).  
Budeme číst Hochy od Bobří řeky, každý, kdo již knihu má, se může pustit do čtení. Tato kniha bude jednou ze 4 knih, zápis 
bychom pak mohli sestavit společně.  
Kdo přečte více než 4 knihy, může si každou zapsat do Deníku (čtenářského). Doufám, že vás tato práce bude bavit. :) 
  
  
Matematika:  
Ma - učebnice str. 15 a 16 
Ma - PS Fraus zvládli jsme str. 12, 13, 14/ 1 - 4, zítra 15/ 9 + 10 



Barevné příklady -  str. 11  - 13 
G - s.2 , str. 3 (Společně ve vysílání) 
Doplňkové video:  (Jak písemně sčítat a odčítat s přechodem přes 10. ) 
https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-10/ 
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-4/     (O přímce a bodech) 
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-5/ 
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-6/ (O úsečce) 
  
Prvouka:  
Prvouka str. 13 - 15 ( do prázdnin) 
PL - uděláme ve škole  
Sešit: Nová stránka 
Kde bydlím 
Napište si tam  svoji adresu a nakreslete plánek okolí bydliště a dopravní značky, které tam máte. Klikněte na další 
větu:) 
Použijte tento pracovní list: Prv 3.A 
  
Výchovy:  
ČSP - Založte si deník. Stačí ze starého sešitu. Zapisujte si, jak pomáháte svým rodičům nebo si nakreslete obrázek.  
Uvařte dobrou večeři, třeba krupicovou kaši :) 
VV - Nakreslete si obrázek o založení Prahy do sešitu Prvouky podle článku v Čítance na str. 30 a 31 ( Stačí do 2. 11. )  
Plánek okolí bydliště a značky do sešitu Prv 
TV - vycházky a sportovní aktivity individuálně (Můžete si zapsat do deníku, jakým sportovním aktivitám jste se 
věnovali.)  
  
Posbírejte si na vycházce několik krásných podzimních listů a vylisujte. Doufejme, že si je pak ve škole společně 
namalujeme.  
  
 

http://web.zsnalise.cz/wp-content/uploads/2020/10/Prv-3.A.pdf

