3.ročník
Týden od 16.3. 2020 do 22.3.2020
Český jazyk
Učivo: Zopakuj si vyjmenovaná a příbuzná slova po B,L.

Anglický jazyk
Některé písničky a říkanky najdete na CD, které je součástí pracovního sešitu. V případě potřeby pište
na e-mail: adriana.krettkova@zsvrbno.cz.
Učivo: Opakování 5. lekce
Uč.: s. 32 – přečíst písničku „I’ve got a ball“ a zopakovat 6 základních slovíček (tabulka dole na s. 32),
s. 33 – přečíst a ústně přeložit.
Prac. s.: s. 48 – doplnit všechna chybějící cvičení, s. 91 – přečíst slovíčka 5. lekce + označit (barevně)
ta, která už umíte.
Sešit: zopakovat si čísla do 20 (možno i využít odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=uxaWf9EftqQ).
Učivo:

Matematika
Učivo: Procvičuj pamětné sčítání a odčítání do 1000. Splň ze str. 54 cv. 1 – 9.

Prvouka
Učivo: Zopakuj si učivo o živé přírodě ze str. 34 – 40.
Pokud si nebudeš vědět rady v JČ, najdi pomoc v učebnici str.31 – 45.

Týden od 23.3. 2020 do 29.3.2020
Český jazyk
Učivo: Zopakuj si vyjmenovaná a příbuzná slova po M a psaní párových souhlásek uvnitř a na konci
slov.

Anglický jazyk
Učivo: Opakování 4. lekce
Uč.: s. 24 přečíst si říkanku a zopakovat 6 základních slovíček (tabulka dole na s. 24), s. 26 – přečíst a
přeložit říkanku.
Prac. s.: s. 90 – přečíst slovíčka 4. lekce + označit (barevně) ta, která už umíte.
Sešit: Napsat 5 vět o tom, co máš rád. (př.: I like bananas.)

Matematika
Učivo: Procvičuj písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel. Splň ze str. 55 cv. 1 – 4.
Zopakuj si měření úseček, určování sousedních a protějších stran obdélníku a čtverce.
Splň ze str. 56 cv. 1., 2., 6.

Prvouka
Učivo: Zopakuj si učivo ze str. 41 – 44.
Pokud si nebudeš vědět rady v JČ, najdi pomoc v učebnici str.46 -53.

Týden od 30.3. 2020 do 5.4.2020
Český jazyk
Učivo: Zopakuj si slovní druhy, a vyplň tabulku.
Zařaď slova do tabulky:
Růženka, naše, osmá, kadeřnice, maminčin, se, kroutíme, prší, kamarádský, dvakrát, zelené, hodně,
kamarádství, my, pozoruje
Podstatná jm.

Přídavná jm.

Zájmena

Číslovky

Slovesa

Anglický jazyk
Učivo: Opakování 3. lekce
Uč.: s. 16 – zopakovat 6 základních slovíček (tabulka dole), s. 17 – přečíst a přeložit příběh.
Prac. s.: s. 90 – přečíst slovíčka 3. lekce + označit (barevně) ta, která už umíte.
Sešit: nakresli do sešitu tyto hračky: a red robot, a white car, a pink doll, a blue lorry, a green
dinosaur, an orange train.

Matematika
Učivo: Procvičuj zaokrouhlování na desítky a stovky. Porovnávej čísla do 1000.
Doplň tabulku:
523

908

295

674

98

177

217

438

75

Na stovky
Na desítky

Prvouka
Učivo: Zopakuj si učivo ze str. 45. Zjisti, zda máš vyplněné ofocené materiály, které jsi dostal(a)
k procvičování na jarní prázdniny.
Pokud si nebudeš vědět rady v JČ, najdi pomoc v učebnici str.54 - 66.

Týden od 6.4. 2020 do 12.4.2020
Český jazyk
Učivo: Zopakuj si u podstatných jmen určení rodu a čísla. Procvičuj pádové otázky.

Anglický jazyk
Učivo: Opakování 1. a 2. lekce
Uč.: s. 8 – zopakovat 6 základních slovíček v tabulce dole, s. 10 – zopakovat barvy (tabulka dole) +
zkusit najít doma nějakou věc ke každé barvě, s. 6 – připomenout si písničku „Game in the garden“.
Prac. s.: s. 14 cv. 2 - přečti a vybarvi, s. 17 cv. 2 - najdi, zakroužkuj a vybarvi.

Matematika
Učivo: Procvičuj násobení a dělení a slovní úlohy. Splň ze str. 55 cv. 5 – 9.
Procvičuj rýsování kružnic – narýsuj na volný papír několik kružnic a vybarvi kruhy těmito kružnicemi
určených.

Prvouka
Učivo: Přečti si učivo o živočiších v učebnici na str.46 -47. Připrav si zajímavosti o některém
živočichovi.
Pokud si nebudeš vědět rady v JČ, najdi pomoc v učebnici str.68 - 69.

Pro zpestření procvičování učiva a též pro zábavu použij tyto
webové stránky www.onlinecviceni.cz
a www.umimecesky.cz.

