
Milí třeťáčci,

Posílám učivo na další týden. Prosím o pravidelné opakování probraného učiva, 
anglických slovíček a každodenní čtení vlastní knihy. Můžete si také pracovat na 
dobrovolných pracovních listech, které vkládám na školu online do úkolů. Těším se 
na společné videokonference.

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: učebnice str. 75 – vypracuj na papír dle návodu svoji vlastní

                                                    zahradu. Dbej na písmo, správnost, vzhled, úpravu,

                                                    celkový dojem.

Ofoť a pošli prosím na můj mail. Děkuji.

 Zapiš   do slovníčku tato slovíčka. Nauč se. Kontrola v ÚT při online výuce.
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MATEMATIKA => videokonference 9:00

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

                      penál, pravítko

ČESKÝ JAZYK: 

 Opakuj si řady vyjmenovaných slov + slova příbuzná B, L, M, P, S, V

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

 Do sešitu procvičování napiš a urči pád, číslo, rod těchto podstatných jmen. 
Použij zkratky. Pracuj sám/a. Ráda bych viděla, kde chybuješ.

Vzor: o koloběžce – 6. p., č. j., r. žen.

se skleničkami - 
o praporech  -
bez mýdla – 
k Jirkovi – 
v polích – 
s raketou - 

       

 Urči slovní druhy těchto slov. Napiš do sešitu procvičování. Můžeš použít 
číslice 1 – 10. Pracuj sám/a. Ráda bych viděla, kde chybuješ.

myšlení, myslet, ke, včera, bum, skákal jsem, skákání, ona, veselý, protože, že,

do, malý, náš, dolů, tři, ale, mezi, byli jsme, a, v, foukám

Kontrola všeho v úterý při online výuce. 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. Budu se ptát při

            online výuce.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php


Ú T E R Ý

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 9:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit English, slovníček (nová slovíčka), fólii,

                      tabulku, fix, penál

MATEMATIKA => videokonference 9:40

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. 36 přečti si sám/a. O čem to je?                     

 Opiš   krasopisně do sešitu ČJS.

Vitaminy a minerální látky

- látky nezbytné pro život
- pro správný růst, posílení imunity

vitaminy – látky vytvářené v těle rostlin a živočichů

- názvy podle písmen abecedy ( A – F)
- nejvíce v zelenině, ovoci, mase….

Minerální látky – z půdy a vody se dostávají do rostlin

- pro správný růst kostí, zubů
- vápník, fosfor, železo, hořčík, jód

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: pracovní sešit str. 6 cv. 7, 8. Pracuj sám/a. Kontrola při online.

 Vyskloňuj podle pádových otázek v jednotném i množném čísle 

slovo HLEMÝŽĎ. Napiš krasopisně do sešitu procvičování. Vzor v sešitě 

gramatiky.

Skloňování ofoť a pošli prosím na můj mail. Děkuji.

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 40 cv.1, 3, 4. Objem = celkový počet krychliček.

Kontrola ve čtvrtek při online výuce.

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 (DÚ), sešit procvičování (skloňování), sešit

                      gramatiku, tabulku, fix, penál, fólii

MATEMATIKA => videokonference 9:00

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

                      tabulku, fix, penál, pravítko



ČTENÍ: čítanka str.  77, 78 - Přečti si příběh o Mary Poppinsové a odpověz celou 

                                            větou na všechny otázky za příběhem. Zapiš podle vzoru 

                                            do čtenářského deníku. Kontrola v     pátek při online výuce  .

Vzor:

Autorka:

Název knihy:

Ilustrace:

Hlavní postavy:

Otázky: 1. odpověď

             2. odpověď

           ….. atd.

TĚLESNÁ VÝCHOVA: pohyb venku, hry, procházka                             

P Á T E K

ČLOVĚK A JEHO SVĚT => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit (kontrola sešitu), penál

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

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

                      fix, penál, fólii

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 40 cv. 5, 6. Vymysli do čtvercové sítě i vlastní

                                                   obrázky. Nezapomeň popsat cestu (pomocí

                                                    kroků) k jednotlivým bodům. Můžeš poslat na můj

                                                    mail. Děkuji.😊

                                       

ANGLICKÝ JAZYK: workbook str. 58 cv. 1, 2 + 59 cv. 1, 2. Pracuj sám/a. Ráda bych

                                                   viděla Tvé chyby. Kontrola při online výuce.

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






