Učivo 3.B

30.3. – 3.4. 2020

Milí rodiče, milé děti,
děkuji za vaši zpětnou vazbu k zadávanému učivu. Snažím se vytvořit kompromis mezi jednotlivými návrhy a
připomínkami. Není to jednoduché. Někdo by chtěl učení více, někdo méně. Některé děti raději pracují sami bez
přihlížení svých rodičů, jiné bez dozoru neudělají téměř nic…
Od tohoto týdne vám budu zasílat nepovinné pracovní listy, jejichž řešení zveřejním vždy následující týden, aby si
děti mohly ověřit správnost. Tentokrát jsou to Sloupečky-doplň.cv. z ČJ.
Na tento týden posílám jeden speciální pracovní list, který mohou děti plnit samy během celého dne tak, abyste na
výuku vůbec nemuseli dohlížet☺ Pokud budou chtít, mohou mi jej vyplněný poslat mailem nebo do Komens.

Český jazyk:
Pracovní sešit 2. díl:
7/2,3
9/2,3,4,
14/1+a
Písanka: str. 21 (je zadáno také na prac. listu Můj den)
Do sešitu Vyjmenovaná slova:
- učebnice 75/1b (je zadáno také na prac. listu Můj den)
- Na novou stránku napiš nadpis a zápisky:

Vyjmenovaná slova po P
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se
vlastní jména: názvy měst - Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky
mužské jméno - Spytihněv
Pýcha
pyšný, pyšnit se, zpychnout, přepych, pýchavka je pyšná houba
!!! píchat = bodat!!!
Stal se z něj pyšný člověk.
Má přepychový byt.
Nasbíral jsem mnoho pýchavek.
Včera mě píchla do ruky vosa.
Pytel
pytlovina = látka, pytlák, pytlačit, pytlácký
Myslivec chytil ve svém revíru pytláka.
Pysk
pysk (ret) x pisk (hvizd)
To zvíře má ale veliké pysky.
Ozval se závěrečný pisk.
K vyjmenovaným slovům pýcha, pytel, pysk si můžete nakreslit obrázky viz. učebnice str. 76 ☺
Učebnice: přečíst str. 78 – zdůvodňuj si psaní y-i.
Nepovinné pracovní listy: Můj den, Sloupečky vyjm. slova b, l, m

Matematika:
Opakování: + - . : pamětně do 100, zaokrouhlování na desítky, písemné + - do 100
Učebnice:
str. 16/40,44 - ústně
-do MŠ: 16/41 - přehledné sloupečky,
16/42,43 - výpočet, odpověď
16/46 - zápis, výpočet, odpověď
str. 17/47,52 – ústně
-do MŠ: 17/48: pouze 3. a 4. sloupec
17/49,50 – výpočet, odpověď
17/51 – zápis, výpočet, odpověď
- Nezapomínej označovat cvičení ☺

Prvouka:
Učebnice: přečti si str. 27
Sešit PRV:
Pokus se udělat úhledný zápis:
CO NÁS OBKLOPUJE
PŘÍRODNINY
ŽIVÁ PŘÍRODA
NEŽIVÁ PŘÍRODA
rostliny
vzduch
živočichové
voda
člověk
půda
mikroorganizmy (bakterie,viry…)
horniny a nerosty (kameny)
houby
světlo a teplo ze Slunce

LIDSKÉ VÝTVORY
domy
silnice
…
sem sami doplňte
…
sem sami doplňte
…
sem sami doplňte

LIDSKÉ VÝTVORY
Příroda živá a neživá nám poskytuje suroviny.
Ze surovin se vyrábějí výrobky = výtvory.
PŘÍRODNINY
SUROVINY
strom
dřevo
nábytek
kráva
mléko
jogurt
…
…
…
Tabulku dělat nemusíš. Tu jsem zde utvořila pro lepší přehlednost☺

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, napište mi mail nebo se ozvěte přes Komens.
Už se těším, až se zase uvidíme☺
Ivana Bílková

VÝROBKY

