Dobrý den rodiče a děti,
pro většinu z vás bude tento týden domácího vyučování poslední. :)
Prosím ty, které nedávají své dítě do školy, aby mi napsali na email i.vojirova@zsvisnova.cz.
Na email, ze kterého napíšete, Vám budu zasílat domácí výuku. Úkoly se tedy nebudou nadále
objevovat na stránkách školy.
Rodiče, moc děkuji za snahu a skvělou spolupráci. Nikdo tuto situaci neočekával a věřím, že to pro
Vás nebylo jednoduché. Pokud stále v učení něco nejde tak, jak si představujete, nemusíte se bát.
Vše doženeme tento poslední měsíc nebo na začátku čtvrté třídy. :)
Pro většinu – užijte si poslední týden domácího vyučování. Těším se na Vás.
S pozdravem
Mgr. Iveta Vojířová

1) ČESKÝ JAZYK
•
•
•
•
•
•
•

Řekni řadu všech vyjmenovaných slov.
Řekni slovní druhy, jak jdou za sebou.
Přečti si na v učebnici na straně 58 co jsou to přídavná jména.
Ústně vypracuj cvičení 2.
Na papír vypracuj cvičení 3 v učebnici na straně 58.
Napiš, přídavná jména ke slovu UČITEL (nejméně 10). Tedy jaký může být.
Například: hodný, přísný apod.
Vymysli si ještě jedno podstatné jméno a k němu deset přídavných jmen, napiš na papír.

2) MATEMATIKA
•

Vypočítej na papír.
3·8=
6·7=
9·4=
7·4=
8·6=
2·9=
9·7=
10 · 6 =

•

Vypočítej na papír.
302 + 40 =
302 + 45 =
320 + 3 =
320 + 40 =
320 + 41 =
323 + 5 =
323 + 40 =
323 + 45 =

•

Vypočítej na papír. Sčítej pod sebou (písemně).
45, 47
15, 39
36, 5
12, 73
14, 57

•

Vypočítej na papír. Odečti pod sebou (písemně). První píšeme věší číslo. :)
56, 12
32, 99
17, 84
65, 42
36, 36

3) ANGLICKÝ JAZYK
•

•
•

Napiš do slovníčku.
catch
chess
cards
computer games
I can play …

[keč]
[čes]
[ka:dz]
[ compjutr geims]
[ai ken plei]

hra „Na babu“
šachy
karty
počítačové hry
Umím hrát …

Vypracuj v pracovním sešitě na straně 42 cvičení 4.
Vypracuj v pracovním sešitě celou stranu 43.
Poznámka ke cvičení 6: Rick: I play basketball on Monday. (hledám v tabulce)
Pozor, nezapomeňte, že dny v týdnu se píší s velkým písmenem.
Vezmi si na pomoc slovník.

4) PRVOUKA
•

Zapiš do sešitu NEJ o našich ptácích (k nadpisu PTÁCI). Pokud chceš, nakresli i obrázky.
Ledňáček říční
- Nejpestřejší pták.
Výr velký
- Největší evropská sova.
Králíček obecný
- Nejmenší zpěvný pták.
Labuť velká
- Největší a nejelegantnější pták.
Krkavec velký
- Největší zpěvný pták.

PROCVIČOVÁNÍ NA INTERNETU
• skolakov.eu
• matika.in
• gramar.in
• rysava.websnadno.cz
• umimematiku.cz
• fraus.cz

