
3. třída

25. 5. – 29. 5. 2020

Pro rodiče
Nejen tento týden se zaměříme převážně na opakování učiva, které bylo ve všech
hlavních předmětech probráno během distanční výuky. Každý den zopakujeme tedy
učivo i s Vašimi dětmi prostřednictvím videohovorů.

Český jazyk
Opakování probraného učiva o slovesech v době distanční výuky.
Písanka str. 21 – 23.
Čítanka str. 141 – 142, četba na pokračování: Děti z Bullerbynu.
Sloh – uč. str. 105, PS opak. str. 37/1 dole.
Hravá vyjmenovaná slova po str. 32.

Anglický jazyk
Opakujte si slovní zásobu People – lidé
Poslechněte si v uč. str. 49 Is that Pam? (CD unit 7, Track 33 nebo poslech k uč. CD
3, Track 2)
Najděte long hair – dlouhé vlasy, short hair – krátké vlasy,  Vypracujte v Ps str. 62 cv.
2
Ps str. 63 cv. 1 Nakresli podle poslechu nebo pokynů – 1. short brown hair , 2. long
brown hair, 3. 
long blond hair, 4. short black hair, short blond hair
Ps str. 63, cv. 2 He ´s got = On má   She ´s got = Ona má  zakroužkujte
Ps str. 64 cv. 3 pokuste se doplnit bubliny
Procvičujte i na www.alfbook.cz    kód  ucimesedoma   In the street
Dotazy,  SMS,  povídání  s  dětmi,  tel.  602  470  824       e-mail
novaanglictina@seznam.cz
www.scholaviva.wordpress.com  domácí úkoly 3. třída
Poslech k učebnici:
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/
happy_street_third?cc=sk&selLanguage=sk 

Matematika 
Opakování probraného učiva v době distanční výuky – sčítání a odčítání do 1000,
písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování. Mimo jiné i na odkazu
https://skolakov.eu/matematika-3-trida 
Slovní úlohy – procvičování. 
Opakování geometrie – bod, úsečka, přímka, kruh a kružnice.

Prvouka
Opakování  učiva  probraného  v rámci  distanční  výuky  –  Živé  organizmy  (Houby,
Rostliny)
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Hrátky s přírodou
Všude kolem nás je život. Tento týden se budeme bavit o zahradách, polích, loukách
a  lesích,  například  co  vše  tam  můžeme  vidět  růst,  koho  můžeme  potkat,  kdo
potřebuje pomoc a ochranu člověka.
 


