
Dobrý  den,  děkuji  za  spolupráci  rodičů  a  prarodičů  při  dohledu  nad 
vzděláváním žáků 3. třídy. Dětem děkuji za vynaložené úsilí, které studiu 
věnují,  a  také  za  opravování  drobných  chybiček.  I  nadále  budeme 
pokračovat  způsobem,  ve  kterém  se  nám  daří.  Děkuji  za  posílání 
vypracovaných písemných prací a jejich opravení podle pokynů. Uvádím 
ještě  další  výukovou  aplikaci,  kterou  můžete  také  využít:  www 
scholaempirica.org.  Ve  volných  chvílích  čtěte,  malujte,  tvořte  a  hlavně 
sportujte.  Není třeba stále sedět u počítače.  Skákejte,  běhejte,  můžete s 
dohledem dospělého  jezdit  na  kole,  hrajte  míčové  hry,  pohybujte  se  a 
tancujte.  

Pokyny na týden od 20. do 26. dubna:

Český jazyk – učebnice: str. 71, 73, 74 (str. 72 vynecháme)
                        pracovní sešit: str. 17 ( cv.1 nahoře nahraď členem rodiny)
                        Trénujte vyjmenovaná slova: www.skolakov.eu
                        písanka: str. 21
                        čítanka: str. 105 – 109 (101 – 104 jsme četli v lednu)
Matematika – učebnice: str. 81, 82
                        pracovní sešit: str. 23
                        Trénujte násobilku: www.skolakov.eu
Prvouka – učebnice str. 55 (podzim, zima), 56-57
                 pracovní sešit – nic (Den Země)
Výtvarná výchova - ,,Naše rodina nosí legrační roušky, takhle v nich 
  vypadáme“  využijte  fantazii,  kreslete,  malujte,  pošlete  mi

DEN  ZEMĚ:  (22. dubna) vyberte si činnosti, které vám vyhovují
1. pozoruj, jak roste semínko fazole nebo slunečnice, hrášku...
2. pozoruj žížaly, brouky, housenky, motýly
3. utvoř jednoduchý domeček pro hmyz
4. zkus uplést věneček nebo náramek z pampelišek

ze stonku udělej frkačku
5. vytvoř mandalu z přírodnin – květinovou, kamínkovou, klacíkovou
6. nalep Zemi jako koláž ze čtverečků barevných papírů (modrá – voda, 

hnědá – půda kontinentů)
7. nakresli stopy zvířat
8. na procházce posbírej v přírodě odpadky po turistech – v rukavicích 

(jarní úklid Země)
9.  napiš, čím je znečišťována: 



voda, půda, vzduch 
10. pozoruj žáby v přirozeném prostředí
11. vytvoř si ze zvířátek ZOO nebo les nebo dvorek v obýváku (i 

ohrádky)
12. zkus poskládat jako origami skládanku ohrožených zvířat
13. do skleniček si nasbírej vzorečky písku, kamínků, vody, trávy, 

jehličí, pilin, peříček, ledu...
14. při teplém počasí choď bosky po různém povrchu
15. při dešti pozoruj (i své vlastní) stopy v blátě
16. vyrob si album Den Země
17.  vytvoř „Desatero pravidel pro ochranu Země“
18. vypiš ohrožené druhy zvířat:

         hmyz:..., hadi:..., ryby:..., ptáci:.., savci:...
19. vylisuj 5 nechráněných rostlin
20. uvař ve spolupráci s rodiči puding v barvách zemské kůry:

         červená vrstva, oranžová, žlutá, hnědá, (modrá, zelená)
21. Chraňte se před klíšťaty, ověř si 1. pomoc

Přeji vám hodně síly a energie k práci. 
Volejte, posílejte SMS, pište na e-mail. 
Přeji všem poklidné dny. 
Irena Tejklová


