Úkoly pro třeťáčky na týden 19.10. – 23.10.2020
Český jazyk

Minulý týden jste procvičovali slova s podobným významem – synonyma a
slova s opačným významem – antonyma (= slova protikladná). Tento týden si
zopakujete slova mnohoznačná – to jsou slova, která mají více významů. Např.
známka – 1. známka v žákovské knížce, 2. poštovní známka
Uč.24/1 – vyhledej obrázky, které můžeš pojmenovat stejným slovem
Uč.24/2 – ke každému obrázku zkus vymyslet dva významy. Ke dvěma
obrázkům věty zapiš do sešitu.
Např. List – Dubový list má pěkný tvar. List v knize byl počmáraný.
Oko – Na polévce je mastné oko. Na punčoše se udělalo oko.
Inspirovat se můžete v písničce pana Svěráka a Uhlíře – Oči a oka 😊. Kolik tam
najdete významů? Zapište je do sešitu.
https://www.youtube.com/watch?v=Rt6KCSqdX28
Slova mnohoznačná můžete procvičovat tady:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6714
Další procvičování významu slov najdete zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/vyznam-slov
Do sešitu vypracujte cvičení z učebnice na str.23/2 – zapsat dvojice slov
s podobným významem, např. podnos – tác, …..
Písanka – 1 stránka
Čtení – Ve čtení se něco dozvíte a tom, proč máme zrovna 28.října státní
svátek. Doporučuji si pustit toto video z cyklu Dějiny udatného národa českého.
https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY
Nebo krátké video zde: https://www.youtube.com/watch?v=5epkejAtUXI
Potom vás čeká ve Čtení s porozuměním ukázka z knížky Povídání o pejskovi a
kočičce od Josefa Čapka na str.26, 27 s následným plněním úkolů. Věřím, že
všechny s pomocí rodičů zvládnete.

Matematika
Uč.22/3 – násobilkový obdélník si děti překreslí do sešitu a vyřeší (vynásobí). Až
budou hotovy, doprostřed zapíší součet středových čísel, tj. těch zelených.
Pak budou řešit stejnou úlohu, jen budou postupně do levého horního rohu
dosazovat následující čísla a vždy zjistí středový součet čísel.
a) 3, b) 4, c) 5, d) 6, e) 9, f) 10,g) 19
Pro ukázku a kontrolu posílám foto:

Na následující úkoly v matematice budete potřebovat párátka nebo jiná dřívka.
Učebnice str.23/1 a k této úloze je tabulka v pr.sešitě na str.19.
Postupně budete z dřívek skládat okna a do tabulky zapisovat, kolik dřívek bylo
potřeba na jejich vytvoření. Stejně se dělá úloha v učebnici na 23/2 s tabulkou
v pr. s. na str.19.
Pokud je to ve vašich silách, můžete mi vyřešené úlohy vyfotit a poslat.

Prvouka
Tématem tohoto týdne budou houby. Podívat se můžete na dvě následující
videa, kde je to hezky vysvětleno.
https://www.youtube.com/watch?v=4Q0hXz0hjLs
https://www.youtube.com/watch?v=ywN6N67oAhw

V učebnici si pročtěte str.16 a vypracujte v pr.sešitu str.14.
Do malého sešitu Prvouka si napište nadpis HOUBY a pak si buď nakreslete
nebo vytiskněte a nalepte houbu, na které popíšete všechny její části podle
učebnice. Pak napište 2 příklady hub jedlých a 2 příklady hub jedovatých.
Houby jedlé: _______________________, _______________________
Houby jedovaté: __________________, ________________________
Pokud byste mi pak sešit vyfotili a poslali, budu ráda.
Hrát a procvičovat toto téma mohou děti i na těchto stránkách.
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby

Ať se vám práce daří. Doufám, že je pro vás vše srozumitelné. Pokud byste se
potřebovali na cokoli zeptat, můžete mi napsat. V týdnu od 26.10. do 30.10. mají děti
prázdniny, takže úkoly posílat nebudu. Bylo by dobré tento čas využít také ke čtení
vlastní knížky. Pokud by někdo knihu už dočetl, udělá si z ní zápis do Zprávy o knize,
kterou jsme si ve škole rozdali.
Přeji vám hodně zdraví a přes všechny okolnosti pěkné dny!
Lucie Seberová

