
 

Samostudium 3.C  Lenka.Stastkova@zsgvodnany.cz  do 31. 5. 2020 

Ahoj všem domů.  Jak víte, v pondělí se otevírá škola. Protože dopoledne pracuji se svou skupinou, budete si 

vypracované úlohy častěji kontrolovat sami podle zaslaných řešení nebo pomocí kalkulačky. Pošlete mi pouze dopis – 

stačí do středy. Budu se snažit, aby se ve škole i doma dělalo +/- totéž. Kdo by se nudil, procvičuje si učivo na 

internetu. Nezapomínejte kromě ducha rozvíjet i tělo – běháním, cyklistikou, posilováním, plaváním…  Procvičujte 

prsty - malujte si, stříhejte, šijte, modelujte, opravujte, lepte… Umíte nějakou novou písničku, básničku nebo třeba 

rozpočitadlo? Co pádové otázky? Kdo si ještě není jistý, trénuje, ať je do pátku umí na jedno nadechnutí. 

Informace k videokonferenci zašlu ve středu. Ráda bych ji zařadila na čtvrtek později odpoledne. Pravděpodobně se 

budeme muset rozdělit do skupin. Nebudeme se učit, chceme se vidět a popovídat si, protože se nám stýská.  

A teď hurá do práce! 

PONDĚLÍ 25. 5. 

Čj – napiš krátký dopis (nezapomeň datum, místo, oslovení, podpis) o tom, co je nového, čím tě tato doba obohatila, 

co tě baví, co je jinak než obvykle, jestli je to dobře nebo špatně a proč… atd. Napiš ho v ruce. Pošli mi ho.  

M – vybarvi si obrázek – příloha č. 1 – schovej si ho, ve středu ti pošlu řešení. 

 

ÚTERÝ 26. 5.  

Čj – PS – str. 16/1 (barvy zachovej stejné jako na str. 14).  

Vybarvi  obrázek – příloha č. 2 

M – PS – 21/12-14 

Prv – Hledačka - doplň text  z hlavy nebo podle učebnice. Nikdo nenapovídá, pracuješ sám.  

1. Keře jsou dřeviny, jejichž stonek netvoří …………………… . 

2. Listy rostlin jsou zelené, protože obsahují ………………………………………………………….. . 

3. Květy opylují včely, čmeláci, motýli a jiný hmyz, když na ně usedají a sají z nich …………………………………………… . 

4. Po opylení květ uvadne a na jeho místě se začne vyvíjet ……………….. . 

5. Plod obsahuje jedno nebo více ………………………….. . 

6. Plody, které nemají  ……………………………………………….., nazýváme suché. 

7. Za vhodných podmínek semeno …………………………………… a vytvoří základ nové rostliny. 

8. Plody a semena mohou být po dozrání roznášeny vodou, ……………………………. nebo pomocí zvířat (zachyceny 

na jejich těle). 

Řešení pošlu ve středu. 

Zkus si poznávačku „Rostliny a houby“, zabere ti max. 7 minut a je moc prima: 

https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA    

 

STŘEDA 27. 5.  

Čj -  Zájmena – pracovní list – příloha č.3 

M-g – Vypracuj tyto úlohy 
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1. Narýsuj úsečku |KL| = 25 mm a úsečku |CD|= 58 mm. Úsečky porovnej. 

2. Narýsuj přímku p. Vyznač na ní odhadem úsečku MN o délce 10 cm. Výsledek si ověř měřením. 

3. Převeď na centimetry: 8 dm, 5 dm, 3dm 4cm, 1dm 9cm, 40 mm, 1m 

Převeď na milimetry: 3 cm, 7 cm, 2cm 8mm, 9cm 1mm, 1 dm 

Převeď na metry: 20 dm, 80 dm, 10 dm, 50 cm 

 

ČTVRTEK 28. 5. 

Čj – Vyjmenovaná slova – pracovní list – příloha č. 4 

M –  PS – str. 21/15, 16 opak. 3/6-8 

Prv – PS str. 50 – vylušti  

Řešení pošlu v pátek. 

Zkus si další poznávačku  „Živočichové v lese“: 

https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8     

 

PÁTEK 29.5. 

Čj - Vybarvi  si obrázek – rod – příloha č. 5 a zopakuj si pádové otázky, v pondělí se na ně vrhneme. 

M – PS – 21/17, opak. 3/9-11 
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