
Milí třeťáčci,

tento týden nás čeká celkem pět 60minutových videokonferencí. 

Účast je povinná. Moc se na Vás těším. 😊

Pondělí: 11:00   M / AJ

Úterý:     8:00     ČJ / ČJS

Středa:   11:00   AJ / M

Čtvrtek:   8:00    ČJ / M

Pátek:     11:00  ČJ / AJ

PONDĚLÍ

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 38 přečti si text NOVÝ OBYVATEL a napiš do sešitu 

                           procvičování celou větou odpovědi na tyto otázky:

1. Kdo vystoupil z vlaku na nádraží?

2. Jaká byla cesta vlakem?

3. Jak se jmenuje majitel realitní kanceláře?

4. Jaký dobytek byl na farmě?    

                             učebnice str. 37 cv. 29 napiš jako diktát (popřípadě správně opiš)

                                               a zakroužkuj skupiny s Ě do sešitu diktáty 

MATEMATIKA => videokonference 11:00 – 11:30 

            Připravte si: učebnici, pracovní sešit, fólii, tabulku, fix, penál

Komu nepůjde elektřina, vypracujte prosím sami na papír tyto úkoly:

1. Napiš násobky čísel 4, 6, 7, 8.
2. Vypočítej tyto příklady.

6 x 4 = 7 x 4 = 300 + 500 =

8 x 7 = 3 x 9 = 900 – 600 =

9 x 8 = 5 x 8 = 250 + 400 =

6 x 6 = 8 x 8 = 750 – 350 =

3. Sčítej písemně.

   3 7 9 6 3 9  1 2 4

+ 4 2                        +   5 4       +   8 6        +  2 4 5
       ________                        ___________                            __________                             ___________



ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 11:30 – 12:00

            Připravte si: pracovní sešit, tabulku, fix, penál

Komu nepůjde elektřina, vypracujte prosím sami na papír tyto úkoly:

1. Napiš anglicky všechny barvy a čísla (1 – 10) – můžeš použít slovníček

2. Přelož tyto věty: (můžeš použít sešit English)

             Jak se jmenuješ?

   Co je to? To je židle.

   Je to guma? Ano, to je.

   Je to pravítko? Ne, to není.

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize (budu se ptát při

             videokonferenci) – zapsanou přečtenou knihu pošli prosím na můj email.

ÚTERÝ

ČESKÝ JAZYK => videokonference 8:00 – 8:45

            Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit diktáty,

                                  tabulku, fix, penál

 kontrola úkolů z pondělí – učebnice práce s textem + diktát
 opakování
 práce v PS

 Po videokonferenci - učebnice str. 39 cv. 3, 4 napiš do sešitu procvičování

                                              (zopakuj si synonyma a antonyma)

ČLOVĚK A JEHO SVĚT => videokonference 8:45 – 9:00

            Připravte si: učebnici, pracovní sešit, penál

 kontrola PS str. 7

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 19 cv. 16 (použij učebnici na str. 23 a sirky)

                                                   úloha 1 = čtverec, úloha 2 = trojúhelník

                                                   str. 20 cv. 18, 19

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 4 stránky ve své vlastní knize (budu se ptát při

             videokonferenci) - Zapsanou přečtenou knihu pošli prosím na můj email.



STŘEDA

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 39 cv. 6 + splň i šipku = napiš z textu NOVÝ

                                            OBYVATEL do sešitu procvičování česká slova, ve

                                            kterých se píše po B tvrdé y/ý

Zapiš prosím do sešitu gramatiky:

                                          VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK, OBYČEJ, 
BYSTRÝ, BYLINA, KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 11:00 – 11:30

            Připravte si: pracovní sešit, papír s úkoly z pondělí, tabulku, fix, penál

 kontrola úkolů z pondělí, kdy nefungovala některým elektřina
 práce v PS

Před videokonferencí zapiš prosím do slovníčku:

READ RÍD ČÍST

WRITE RAJT PSÁT

LISTEN LISN POSLOUCHAT

SAY SEJ ŘÍCI

SING SING ZPÍVAT

MATEMATIKA => videokonference 11:30 – 12:00 

            Připravte si: pracovní sešit, papír s příklady z pondělí, předloha

                                  pro indické násobení (vytiskni list v tomto souboru na konci),

                                  penál

 kontrola příkladů z pondělí, kdy nefungovala některým elektřina
 práce a kontrola v PS z úterý + indické násobení

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 4 stránky ve své vlastní knize. 



ČTVRTEK

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

            Připravte si: učebnici, sešit procvičování, sešit gramatika, tabulku, fix, penál

 opakování
 kontrola cvičení z učebnice str. 39
 kontrola sešitu gramatiky – vyjmenovaná slova
 vyjmenovaná slova po B = vysvětlení

Po videokonferenci: nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po B (můžeš psát na papír
                                 a v pátek mi je ukázat na videokonferenci) 😊 Čeká Tě odměna.

MATEMATIKA => videokonference 8:30– 9:00

            Připravte si: učebnici, pracovní sešit, školní sešit, tabulku, fix, fólii, penál

Po videokonferenci si prosím zapište do školního sešitu (šnečkovníček):

SUDÁ ČÍSLA – KONČÍ NA 0, 2, 4, 6, 8

LICHÁ ČÍSLA – KONČÍ NA 1, 3, 5, 7, 9

Do školního sešitu napiš tato čísla a zapiš, zdali jsou SUDÁ nebo LICHÁ.

24, 15, 90, 38, 11, 43, 52, 97, 16, 67

TĚLESNÁ VÝCHOVA: nezapomeň se hýbat, jít na procházku do přírody, zaběhat si

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 4 stránky ve své vlastní knize - zapsanou přečtenou

             knihu pošli prosím na můj email.

PÁTEK

MATEMATIKA: učebnice str. 26 cv. 1 zopakuj si váhy zvířátek (1 – 5)

                                                26 cv. 2 splň přes fólii

                         pracovní sešit str. 21 dodělat

                                                  str. 22 cv. 1, 2, 4, 5

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 14, 15 přečti si nahlas

                                         pracovní sešit str. 8



ČESKÝ JAZYK => videokonference 11:00 – 11:30

            Připravte si: učebnici, pracovní sešit, fólii, tabulku, fix, penál

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 11:30 – 12:00

            Připravte si: pracovní sešit, slovníček, tabulku, fix, penál

Po videokonferenci si prosím zapiš do slovníčku:

LOOK LUK DÍVAT SE

ASK ÁSK PTÁT SE

PLAY PLEJ HRÁT SI

GO GOU JÍT

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 4 stránky ve své vlastní knize - zapsanou přečtenou 

knihu pošli prosím na můj email. Děkuji.


