
Milí třeťáci,

posílám učivo na další týden. Děkuji za pečlivé plnění zadaných úkolů. Moc se na 
Vás těším na společných videokonferencích.

PONDĚLÍ:     9:00   matematika

ÚTERÝ:        9:00     AJ / M

                   10:00   český jazyk

STŘEDA:    8:00   anglický jazyk

ČTVRTEK:  8:00    český jazyk

                    9:00    matematika

PÁTEK:       8:00    ČJS / ČJ

P O N D Ě L Í 

ANGLICKÝ JAZYK: 

 Zapiš prosím do slovníčku tato slovíčka a nauč se je.

grapes grejps hroznové víno

peas pís  hrášek

beans bíns  fazole

a pear pír hruška

a plum plam švestka

a strawberry stróberry jahoda

a cherry šery třešně

a jug džag džbán

a mug mag hrnek

a wall wól zeď

today tudej dnes

Zkontroluji při úterní videokonferenci.



 Přelož do sešitu AJ – slovíčka:

1. Je chlapec. Je zábavný. (Kdo je chlapec? Kdo je zábavný?)

2. Jsou smutní? Ne, nejsou. (Kdo jsou smutní?)

3. Velké letadlo není bílé. (určitý člen)

Kontrolu provedeme v úterý při videokonferenci.

MATEMATIKA => videokonference 9:00

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

                      penál, příloha pro indické násobení trojmístných čísel, čtvercová síť

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 71 cv. 17 přepiš text KRASOPISNĚ a správně

               do sešitu procvičování. Ofoť a pošli prosím na můj mail. Děkuji.

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

Ú T E R Ý

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 9:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit AJ – slovíčka (DÚ překlad z pondělí),

                      sešit English, slovníček (DÚ nová slovíčka), fólii, tabulku, fix, penál

MATEMATIKA => videokonference 9:40

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

                      penál, příloha pro indické násobení trojmístných čísel, čtvercová síť,

                      sirky, vlastní GEODESKU, pravítko, dobře ořezanou tužku

ČESKÝ JAZYK => videokonference 10:00

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

                      fix, penál, fólii

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 31 přečti si

                                      

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



S T Ř E D A

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, AJ – slovíčka, sešit English, slovníček, fólii,

                      tabulku, fix, penál

ČESKÝ JAZYK: 
 opiš   si krasopisně do sešitu gramatiky vyjmenovaná slova po S + slova

příbuzná (viz list)

učebnice str. 77 cv. 4 napiš slova s ů/ú do sešitu procvičování

                                    Kontrolu úkolů provedeme ve čtvrtek při videokonferenci.

MATEMATIKA: učebnice str. 45 cv. 4 vytvoř z dřívek (sirek) obrázky. Můžeš 

                         poslat fotky na můj mail. 😊 

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, sešit gramatiku, tabulku, 

                      fix, penál, fólii

MATEMATIKA => videokonference 9:00

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

               penál, čtvercová síť, vlastní GEODESKU, pravítko, hrací kostky (nejlépe tři)

TĚLESNÁ VÝCHOVA: hry na sněhu, bobování, lyžování, sáňkování.

                                     Můžeš poslat fotku. 😊

                                     

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



P Á T E K

ČLOVĚK A JEHO SVĚT => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, penál

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

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

                      fix, penál, fólii

MATEMATIKA: VYPLŇ PRACOVNÍ LIST M. Kontrolu provedeme na další hodině. 

ANGLICKÝ JAZYK: opakuj si písemně nová slovíčka a látku ze sešitu English.

               

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



PŘÍBUZNÁ SLOVA K     VYJMENOVANÝM SLOVŮM  

PO S

SYN – synek, synovec, synovský

SYTÝ – sytost, dosyta, nenasytný, nasytit, přesytit

SÝR – sýrový, syreček, sýrárna, sýrař, syrovátka

SYROVÝ – syrovinka (jedlá houba – ryzec)

SYCHRAVÝ– sychravo, Sychrov (zámek)

USYCHAT – vysychat, zasychat, osychat

SÝKORA – sýkorka

SÝČEK – sýčkovat

SYSEL – syslí, syslit (střádat, šetřit)

SYČET – zasyčet, sykat, sykot, syčivý, nesyčet

SYPAT – násyp, nasypat, osypat se, osypky, obsypat, vysypat,

                zásyp, rozsypat, přesýpací, sypký, sýpka



PRACOVNÍ LIST M

1. Vypočítej.

452 + 336 = 6 * (4 + 5) =

985 – 549 = 18 : 3 =

128 + (50 – 25) = 6 * 7 + 8 * 6 =

(125 + 370) – 5 * 5 = 63 : 9 =

2. Zaokrouhli na desítky.

14 ≐ 22 ≐ 

  6≐ 45 ≐ 

37 ≐ 78 ≐ 

  5 ≐ 64 ≐ 

3. Sudé nebo liché číslo?

322 – 247 -

509 – 605 - 

841 – 506 -

900 - 423 -

4. Vypočítej PÍSEMNĚ.

369 + 557 = 

110 + 793 =

83 – 31 = 

5. Narýsuj podle pravítka úsečky o délkách 5 cm, 38 mm. Úsečky pojmenuj 
body AB a CD.














