Doplnění a upřesnění úkolů po dobu uzavření školy (23.3. – 27.3.2020)
3. ročník
- internetové stránky vhodné k procvičování učiva – www.skolakov.eu,
https://www.matika.in/cs/, https://www.gramar.in/cs/, https://hravouka.circusatos.com/

ČESKÝ JAZYK
-

Uč. 71/1 – přečíst, úkoly a, b, d, e – ústně, úkol c – písemně do ŠS
Uč. 71/4 – ústně, jednotlivá přísloví zkus vysvětlit
ZOPAKUJ SI VYJMENOVANÁ SLOVA PO B, L, M!
Uč. 71/3 – úkoly a, b – písemně do ŠS
Uč. 73 – NAUČIT SE VYJMENOVANÁ SLOVA PO P!
Uč. 73/1 – ústně, 73/2 - písemně
Sešit „Vyjmenovaná slova“ – podle předešlých vyjm. slov udělat vyjm. slova po P –
(viz přiložené dokumenty)
Pracovní sešit – s. 17/1,2 uprostřed – vyjm. slova po P
Pokračovat ve čtení čítanky nebo jiné knihy

MATEMATIKA
-

Uč. 49/4,6,8 – písemně do školního sešitu
Uč. 49/7, 50/12, 51/23 – na fólii
Uč. 51/16,17,19 – písemně d školního sešitu
Uč. 52/26 – na fólii
Minutovky 2 – 6/12a
Oskenovaná s. 55 (OPAKOVÁNÍ) – vypracovat + kdo má možnost, prosím zašlete na
emailovou adresu tř.uč. ke kontrole

PRVOUKA
-

Uč. 38 – 41 číst a opakovat, nalepit nový zápis do sešitu
Pracovní sešit - vypracovat s. 46 a 47

ANGLICKÝ JAZYK

– stále si opakuj a procvičuj probrané učivo:
· Složky U1 – zopakuj jen ústně
· Složky U2 – U6 – zopakuj ústně i písemně
· učebnice s. 2-38 – všechno přečti
· PL 2 – zkontroluj svoji práci
· piš slova i věty do Vocabulary (použij Složky a ŠS)
· Opiš zeleně do sešitu zadané věty, přelož do angličtiny (modře, jak jsme zvyklí):
Jak se jmenuješ?
Jmenuji se…..
Kolik je ti let?
Je mi 8.
Jaká je tvá oblíbená barva?
Moje oblíbená barva je……
Jakou to má barvu?
Je to bílé.
Toto je můj dědeček.
Jmenuje se ……
Můj dědeček je veselý.
Co je to?
Je to medvídek?
Ne, to je kolo.

