ÚKOLY 18. - 22. 1. 2021
Každý den sledovat onlinecvičení.cz
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php a plnit zadané úkoly
nejpozději do 18:00 h – nesplnění, které nebude omluveno, hodnotím známkou
nedostatečnou
Každý den si zopakovat řadu vyjmenovaných slov, která už znám – B, L
Každý den si nahlas zopakovat násobilku 1 – 10 (PO – 1,2 , ÚT- 3,4 , ST – 5, 6 ,
ČT – 7, 8 , PÁ – 9, 10)
Úkoly ze dne na den budou zadávány opět v online hodinách a kontrolovány
také v online hodinách
_________________________________________________________________
PO – ONLINE HODINA ČJ, M, PRV
ÚT – ONLINE HODINA – M, AJ, ČJ
ST – ONLINE HODINA ČJ, M
ČT – ONLINE HODINA M, AJ, ČJ
PÁ – ONLINE HODINA M, ČJ (1. SKUPINA), M, ČJ (2. SKUPINA)
_________________________________________________________________
+ ÚKOLY BĚHEM TÝDNE (stačí odevzdat v nejpozději v pátek emailem)
PÍSANKA – str. 18, 19 (tužkou lehce obtáhnout modré tvary!)
ČÍTANKA – str. 86 - 87 odpověz na otázky (pracovní list)
PRV – prac. sešit str. 33
B https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-pob/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
L https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-pol/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
VV – ZKUS NAKRESLIT ZIMU, MŮŽEŠ VYUŽÍT COKOLIV (barevné papíry,
vodové barvy, pastelky, vatu, tuš,…)
TV – postav sněhuláka / udělej andělíčka / jdi bruslit

ČÍTANKA – str. 86 – 87 MRÁZ A MRAZIVEC – vždy si přečti daný odstavec a hned
odpověz na otázku (těžší varianta, pouze kdo chce – přečti si celou stranu a pak
odpovídej na otázky). Po zodpovězení otázek si dočti příběh.
1) 6. ODSTAVEC (začíná větou: „A Mrazivec se rozletěl….“A končí větou: „….
Fičel, ze všech stran.)
Otázka: Jak se pán bránil před Mrazivcem? _____________________________

2) 7. ODSTAVEC (končí až větou: „Podívej staroušku….. zmrazil k smrti.“)
Otázka: Vyber, které tvrzení je správné.
a) po cestě dostal čaj
b) dojel v pořádku domů
c) pán ztuhl na kost

3) 8. ODSTAVEC
Otázka: Dostal Mrazivec od otce pochvalu? ANO nebo NE? Pokud ano, napiš
celou větu, kterou mu otec řekl.
_________________________________________________________________
4) 9. ODSTAVEC
Otázka: Zkus nahradit slovo ve věte, aby věta dávala stejný smysl:
Mrazivec se podíval, po silnici jde taková nějaká sušinka kmotříček.
Mrazivec se podíval, po silnici jde taková nějaká ________________________.
5) 10. ODSTAVEC
Otázka: Napiš, co znamená slovní spojení „zmizí jako pára nad hrncem“

DOBROVOLNÉ ÚKOLY / PROCVIČOVÁNÍ
M
https://learningapps.org/display?v=p5we8r5wt21&fbclid=IwAR3JHVtDZESHeM
GfwR87nXU-rYttscTsd7iUE_-ql3Soxp_w4-fjlNm6bfo

ČJ
VYJM. SLOVA - L
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

VYJM. SLOVA – B
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

VYJM. SLOVA – B, L
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/znamkovanediktaty-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l.html

