
Milí třeťáčci,

posílám učivo na další týden. Prosím o opakování probraného učiva v pracovních 
listech, které posílám na školu online. Opakujte si anglická slovíčka, překládejte věty 
a opakujte stále malou násobilku. Každý den čtěte svou vlastní knihu. Těším se na 
společné videokonference.

PONDĚLÍ:     8:00    matematika

ÚTERÝ:        8:00     AJ / M

                   10:00   český jazyk

STŘEDA:    8:00   anglický jazyk

ČTVRTEK:  8:00    český jazyk

                   10:00    matematika

PÁTEK:       8:00    ČJS / ČJ

P O N D Ě L Í 

ANGLICKÝ JAZYK: workbook str. 68, 70 – pracuj sám/a. Obrázky vybarvi.

    

 

 Přelož   sám/a do sešitu AJ – English. 

1. Kde je ona? Je (kdo) v tom zámku? Ne, (kdo) není.
2. Kde jsou moje polštářky?
3. Ty panenky jsou pod tou židlí.
4. (Kdo) Nejsme v té kuchyni.
5. Tam je sedm koláčů.
6. Kde je Ella? (Kdo) Je na té pohovce.

Kontrola všeho v úterý při online výuce.

MATEMATIKA => videokonference 8:00

Připravte si: přípravy, učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix,

                      penál, pravítko



ČESKÝ JAZYK: 

 Přepiš   krasopisně do sešitu procvičování a splň SÁM/A tyto úkoly:

a) doplň y,ý,i,í
b) napiš číslicí nad každé slovo slovní druh
c) podtrhni všechna podstatná jména a urči jejich kategorie. Které to jsou?

Bab _ čk _   obv _ kle dětem před span _ m   pov _ daj _   pohádk _ . Ve 

starob _ lém  ml _ ně straší zlý čert s čern _ m kop _ tem. Z kor _ ta v _ téká 

voda. Brz _ čko budeš doma. 

Ofoť a pošli prosím dnes na můj mail. Děkuji.

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.

Ú T E R Ý

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, workbook (DÚ), sešit English (překlad), slovníček, fólii,

                      tabulku, fix, penál

MATEMATIKA => videokonference 8:40

Připravte si: přípravy, učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix,

                      penál, pravítko

ČESKÝ JAZYK => videokonference 10:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování (DÚ), sešit gramatiku,

                      tabulku, fix, penál, fólii

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 40, 41 přečti si      

                                         pracovní sešit str. 21  

ČTENÍ: Přečti si alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.



S T Ř E D A

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, workbook, sešit English, slovníček, fólii, tabulku, fix, penál

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 103 cv. 18 – text krásně a bezchybně přepiš do 

                                   sešitu procvičování a u podstatných jmen urči pád, číslo, rod.

                                                                      

Kontrola ve čtvrtek při online výuce.

MATEMATIKA: pracovní sešit  str. 8 cv. 1, 2, 3. Pracuj sám/a.

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. 

Č T V R T E K

ČESKÝ JAZYK: => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování (DÚ), sešit gramatiku,

                      tabulku, fix, penál, fólii

MATEMATIKA => videokonference 10:00

Připravte si: přípravy, učebnici, pracovní sešit (DÚ), šnečkovníček, fólii, tabulku, 

                      fix, penál, pravítko



ČTENÍ: čítanka str.  84, 85 - Přečti si příběh o Věstonické Venuši. Zapiš do 

čtenářského deníku a odpověz celou větou na otázky. Kontrola v     pátek při online   

výuce.

Autor:

Název knihy:

Název článku:

Ilustrace:

Hlavní postavy:

Otázky: 1. Kde se příběh odehrává?

              2. Kde žije hlavní hrdina příběhu?

              3. Co hlavní hrdina prožívá a proč?

              4. Popiš vlastními slovy, jak postupoval při výrobě sošky.

              5. Na kolikátý pokus se mu povedla?

        

TĚLESNÁ VÝCHOVA: pohyb na čerstvém vzduchu, hry, procházka                           

P Á T E K

ČLOVĚK A JEHO SVĚT => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit (DÚ), penál

ČESKÝ JAZYK => videokonference 8:30 – 9:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit gramatiku, tabulku, 

                      fix, penál, fólii, čtenářský deník (kontrola DÚ)

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 9 cv. 5, 6, 7. Pracuj sám/a. Kontrola v pondělí.

                                       

ANGLICKÝ JAZYK: workbook str. 73 pracuj sám/a. Obrázky vybarvi.

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. 

Pracuj také dnes na pracovních listech, které posílám přes školu online. Opakuj.






