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3.A Michaela Járková ČJ, M, NS, HV, VV, PČ, TV 

Informace pro děti, které nemohou pracovat v MS Teams a účastnit se online výuky (v 

současnosti nikdo takový není). 

 

23.11. PONDĚLÍ 

 

ČJ – VYJMENOVANÉ SLOVO BÝT + PŘÍBUZNÁ SLOVA 

Jak poznáme, zda je dané slovo příbuzné ke slovesu BÝT? 

Chtěl bych BÝT kosmonautem…….Řeknu si: Já tím kosmonautem BUDU. 

Včera jsem BYL u babičky…………Řeknu si: Já u babičky BUDU i zítra. 

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

           

               PŘÍBUZNÁ SLOVA K „BÝT“ 

BÝT = někde se nacházet, něčím být 

Tam, kde si místo slovesa BÝT či jeho příbuzných slov mohu říci slovo BUDE, BUDU,… 

PÍŠEME  Y. 

být : Byl jsem v kině. (já BUDU) 

ubývat: Ve studni ubývá voda. (voda UBUDE) 

přibývat: Do třídy přibyl nový žák. (žák PŘIBUDE) 

 bývat: Často bývám sám doma. (já BUDU) 

dobýt: Rytíři dobyli hrad. (rytíři DOBUDOU) 

pobýt: U babičky jsme chvíli pobyli. (POBUDEME) 

nabýt: V loterii jsme nabyli bohatství. (NABUDEME) 

ÚKOL: Zakroužkuj modře slabiky BY – BÝ. 

 

M – NÁSOBILKA 8, SLOVNÍ ÚLOHY 

FOLIE: učebnice strana 21/31 

ÚSTNĚ: učebnice strana 21/33 
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ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

                       Násobilka 8 

0 . 8 =  0 : 8 = 

1 . 8 =  8 : 8 = 

2 . 8 = 16 : 8 = 

3 . 8 = 24 : 8 = 

4 . 8 = 32 : 8 = 

5 . 8 = 40 : 8 = 

6 . 8 = 48 : 8 = 

7 . 8 = 56 : 8 = 

8 . 8 = 64 : 8 = 

9 . 8 = 72 : 8 = 

10 . 8 = 80 : 8 = 

Příklady (i s nadpisem) opiš a vypočítej. Nauč se vyjmenovat násobky sedmi z paměti. Poté 

procvičuj dané příklady.  

 

ČT – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

učebnice Čtení s porozuměním strana 34 - 35: Školník Kulda je jednička 

Přečti si tuto ukázku plynule nahlas.   

Zkus vlastními slovy někomu vyprávět, co se v příběhu odehrálo. 

Které postavy v ukázce vystupovaly? 

Kde se příběh odehrává? 

 

24.11. ÚTERÝ 

 

ČJ –VYJMENOVANÉ SLOVO BÝT + PŘÍB. SLOVA 

Sloveso BÝT si lehce můžeme splést se slovesem BÍT (tlouci). Poznáme ho pomocí 

jednoduchého pravidla: 

Děti se nesmí BÍT………………….Řeknu si: Děti se NEBIJÍ. 

Na hodinách ODBILA půlnoc…………Řeknu si: Půlnoc i zítra ODBIJE. 
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ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

                      BÝT x BÍT 

Tam, kde si místo slovesa BÍT či jeho příbuzných slov mohu říci slovo BIJE, BIJEME,… 

PÍŠEME I. 

BÍT = tlouci (Holky se NEBIJÍ). 

Doplň Y / I. Věty správně opiš. 

Pavel b__l na výletě. (BUDE) 

Pavel b__l svého spolužáka. (BIJE) 

Do třídy přib__l nový žák.(PŘIBUDE) 

Tatínek přib__l obraz na zeď. (PŘIBIJE) 

 

M – NÁSOBILKA 0 – 8, SLOVNÍ ÚLOHY  

 

FOLIE: učebnice strana 22 cvičení 36 

ÚSTNĚ: učebnice strana 22 cvičení 37, 38 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

učebnice strana 22 cvičení 39 

1 halenka………..8 knoflíků 

4 halenky………..? knoflíků 

Příklad: 

Odpověď: 

 

NS –ZMĚNA SKUPENSTVÍ LÁTEK 

 

učebnice strana 22: ZMĚNA SKUPENSTVÍ LÁTEK 

ZÁPIS DO SEŠITU: 

                Změna skupenství látek 

VODA se v přírodě vyskytuje ve třech skupenstvích: 

1. pevná látka = LED (při zahřátí led TAJE) 

2. kapalná látka = VODA (při ochlazení pod 0 °C  voda TUHNE) 

3. plynná látka = PÁRA (při zahřátí nad 100 °C se voda VYPAŘUJE) 

ÚKOL: Zakroužkuj modře 

slabiky BY – BÝ. 
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PČ – PŘÍPRAVA JEDNODUCHÉHO POKRMU 

 Říká se, že člověk jí i očima. To znamená, že kromě dobré chuti je stejně důležité, 

aby se nám jídlo líbilo i na pohled. Využij svých šikovných ručiček a připrav si zdravou 

svačinku, která bude nejenom chutná, ale i pěkná (-: 

Můžeš se inspirovat těmito výtvory: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NEZAPOMEŇ: Před tím, než se pustíš do práce, si pečlivě UMYJ RUCE. 

Pokud potřebuješ něco krájet, použij příborový nůž, a nebo pracuj VŽDY POD 

DOHLEDEM DOSPĚLÉHO.  

 

25.11. STŘEDA 

 

ČJ –VYJMENOVANÉ SLOVO BÝT + PŘÍB. SLOVA 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

blahobyt – budeme mít blaho 

živobytí – budeme z toho živi 

ledabyle – něco jsme odbyli, zanedbali 

pobyt v přírodě– někde pobudeme delší dobu 

neodbytný hmyz - nedá se odbýt, odehnat 

starobylý nábytek – byl starý, bude starý 

 

ÚKOL: Zakroužkuj modře 

slabiky BY – BÝ. 

S danými slovy zkus vymyslet 

jednoduché věty. 
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M – NÁSOBILKA 0 – 8 , SLOVNÍ ÚLOHY 

 

FOLIE: učebnice strana 22 cvičení 41 

ÚSTNĚ: učebnice strana 22 cvičení 44 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: učebnice strana 22 cvičení 40 

8 vajíček………….po 2 Kč 

2 jogurty………….po 8 Kč 

Vajíčka……………? Kč 

Jogurty……………? Kč 

Dohromady………? Kč 

Příklad 1  (vajíčka): 

Odpověď 1: 

Příklad 2 (jogurty): 

Odpověď 2: 

Příklad 3 (dohromady): 

Odpověď 3: 

 

ČT – PRÁCE S TEXTEM 

 

učebnice Čtení s porozuměním strana 34 - 35: Školník Kulda je jednička 

Vypracuj úkoly 1, 2 (číslovka je číslo napsané slovem), 3 … (pro chytré hlavičky i 4,5) 

 

TV – procházky v přírodě, turistika 

 

26.11. ČTVRTEK 

ČJ – VYJMENOVANÉ SLOVO BYDLIT + PŘÍB. SLOVA 

Odpověz na otázky. Všímej si významu podtržených příbuzných slov. 

Ptačí obydlí je? 

Adresa tvého bydliště je? 

Co znamená rčení: Pálí tě dobré bydlo? 
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Existuje neobydlené místo na Zemi? 

V čem se zabydlili Bob a Bobek? 

Se kterým vyjmenovaným slovem jsou všechna potržená slova příbuzná? 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

                    BYDLIT 

Sloveso vyjadřuje, že žijeme na určitém místě – BYDLÍME. 

Příbuzná slova: 

obydlí, bydliště, obydlený, zabydlit se 

POZOR! 

BYDLO = živobytí, jak bydlíme  

BIDLO = delší tyč, hubený člověk 

Doplň správně Y – I. Věty vzorně přepiš. 

Pálí ho dobré b__dlo (živobytí, má se dobře). 

Slepice sedí na b__dle (klacku). 

 

M – NÁSOBILKA 0 – 8, SLOVNÍ ÚLOHY 

 

FOLIE: učebnice strana 22 cvičení 42 

ÚSTNĚ: učebnice strana 22 cvičení 45 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: učebnice strana 22 cvičení 43 

Tatínek……32 let 

Evička………8krát mladší 

Příklad: 

Odpověď: 

 

NS – TEST: VLASTNOSTI LÁTEK, SKUPENSTVÍ L. 

 

V případě, že žák nemůže být zkoušen prostřednictvím MS Teams, domluví si osobní 

konzultaci s třídním učitelem. 

 

 

ÚKOL: Zakroužkuj 

všude modře slabiky 

BY – BÝ. 
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HV- KARAOKE 

 Pomalu (ale jistě) se blíží vánoční čas. V neděli si již vánočně nazdobíme svá obydlí 

a svíčky na adventním věnci nám začnou odpočítávat 4 týdny do Vánoc. Jedním vánočním 

obyčejem je také zpěv vánočních písní. Bohužel nám současná opatření nedovolují 

zazpívat si koledy společně ve škole. Zkuste si je alespoň připomenout v pohodlí svého 

domova formou KARAOKE. Pokud se dostaneš na internet, vyhledej si stránky 

YOUTUBE a napiš do hledáčku: karaoke vánoční písničky. Zazpívejte si s hudebním 

doprovodem koledy, které máte rádi. Zapojte celou rodinu a užijte si příjemnou zábavu. 

27.11. PÁTEK 

ČJ – VYJMENOVANÉ SLOVO OBYVATEL + PŘÍB. SLOVA 

Odpověz na otázky. Všímej si významu podtržených příbuzných slov. 

Jak se nazývají lidé, kteří obývají iglú? 

V jaké zemi žije obyvatelka Paříže? 

Jak se lidově říká obývacímu pokoji? 

Je liščí nora obyvatelná pro lidi? 

Jaká nemoc postihla nejen obyvatelstvo České republiky?  

Se kterým vyjmenovaným slovem jsou všechna potržená slova příbuzná? 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

                    OBYVATEL 

= člověk žijící na určitém území 

Příbuzná slova: 

obyvatelka, obývací, obývat, obyvatelný, obyvatelstvo 

Doplň správně Y -Ý. Věty vzorně přepiš. 

Toto území ob__vali lidé už v pravěku.  

Dům je ob__vatelný. 

 

M – +/- DO 100, SLOVNÍ ÚLOHY 

FOLIE: učebnice strana 22 cvičení 46 

ÚSTNĚ: procvičuj příklady na +/- do 100 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU:  

SP   učebnice strana 22 cvičení 44 

- samostatně vypracuj zápis, příklad a odpověď. 

VV – DOKONČENÍ PRÁCE: PAVUČINA 

ÚKOL: Zakroužkuj 

všude modře slabiky 

BY – BÝ. 

 


