
3. roč.
M

3. díl učebnice
Opakování: str. 3 / 2 všechno, 3 / 4 – jen první a poslední sloupec

str. 4 / 18
str. 5 / 22 (počítej pod sebou), 23 všechno

Od příštího týdne začneme dělit se zbytkem, bude nutná DOKONALÁ znalost násobilky, 
PROCVIČOVAT!!!

M (G)

Přenášení úseček – přečíst str. 11 v učebnici
Praktické úkoly – pomocí špejle si zkoušej přenášet stejnou délku, pomocí proužku papíru, na 
kterém si vyznačíš délku tužkou – body, pomocí kružítka.
Dvě stejné délky, tj.shodné úsečky, můžeme takto sestrojit pomocí přenášení. Rýsovat nemusíte.

Práce žáků by bylo vhodné průběžně fotit nebo skenovat, abych viděla, jak zvládají učivo. 

PRV

PS str. 56 ústní opakování, str. 57 vypracovat 

AJ

Stále si ústně procvičovat slovíčka z lekce č.4 ( všechna najdete vzadu v pracovním sešitě 
na str.č. 62 a 63). 

Učebnice str. 40 a 41 přečíst a pokusit se přeložit. 
Přikládám několik frází z textu s překladem : 
I´m cold and wet. Jsem mokrá a je mi zima. 
Come quickly! Pojďte rychle! 
That girl is buying her. Tato dívka ji kupuje. 
What can we do? Co budeme dělat? 
They´re going to the beach. Odjíždějí na pláž. 

Pracovní sešit str. 36 a 37 vypracovat. 

ČJ

Stále si ústně opakovat pády, číslo a rod podstatných jmen ( prosím, dbejte, aby pádové otázky
všech 7 pádů uměly vaše děti nazpaměť )
Přikládám k tomu 1 naskenovaný pracovní list Pády.
Procvičování zájmen – přikládám 2 naskenované pracovní listy Zájmena1 a Zájmena2.

Nové učivo – číslovky
Pročíst si hnědou a modrou poučku o číslovkách v učebnici na str. 60 a zapsat si je do sešitu.
Ústně si projít cv.č. 1 a 2 na str. 60.
Str. 60 cv. č. 3 a 5 ( včetně písmena„a“ ) vypracovat písemně do malého sešitu.



Pracovní sešit str.8 cv.č. 1 ( ne písmeno„a“ ), cv.č.2 a 3 ( pozorně si přečíst zadání, číslovky psát
vždy slovy, NE číslicemi ) a cv.č. 4 – tvoření vět s vyhledanými číslovkami

V případě jakýchkoliv nejasností pište, volejte!
Pokud budete volat na školní telefon 517 379 721, po 15 sekundách se mně hovor přesměruje na 
můj mobil, takže vydržte a hned nezavěšujte!


