3. ročník - 2. zadání úkolů do 23. 10. 2020
Pěkný den,
přikládám plán na další týden domácího vzdělávání, tentokrát po dnech a přeji hodně zdaru.
(Můj telefon: 728 308 051, email: sevcikovahanka@email.cz)
Vypracované úkoly, prosím, odevzdat do boxu u školy v pátek 23. 10. do 15.00. Zkontroluji
je a k vyzvednutí budou v pondělí ráno. Další týden jsou prodloužené podzimní prázdniny,
tak jen lehce procvičovat probrané učivo. Přiložím i sešit do češtiny navíc, ať ho mohou
střídat při odevzdávání.
Načerpejte hodně sil, ať je všechno zlé brzy za námi. Zdravím, Vaše T.U. Hana Ševčíková

Pondělí 19. 10.
Český jazyk – procvičit věty jednoduché v PS str. 13, celou stranu, slovesa podtrhnout
vlnovkou, u cv. 1 zapsat krátké věty, vyznačit základní skladební dvojici.
Matematika – procvičit násobení a dělení 8 na přiloženém listu – 2 sloupce, dál v PS str. 39
cv. 1 a 2.
Čtení – čítanka str. 20, udělat i úkoly pod básničkou do čt. sešitu, přečíst pranostiky.
Prvouka – pročíst str.14 v učebnici nahoře, o Evropské unii. Co je tučně ať si zapíšou do
sešitu prvouka jako zápis. Mohou si nakreslit vlajku EU.

Úterý 20. 10.
Český jazyk –přečíst a zapsat do sešitu z uč. str. 19 následující informace : |Věta jednoduchá
( VJ ) má 1 sloveso. Souvětí ( S ) je spojení více vět jednoduchých, má více sloves.
Procvičit na cv. 1/19 a 2/19 ústně.
Matematika – rozcvička z min. str. 11/22, příklady na násobení a dělení. V PS dokončit cv. 3
a 4 na str. 39.
Angličtina – začneme lekci 6, poslech 8. stopy na CD ( poslech, zopakování, překlad ).
Zapsat nová slovíčka do sešitu, tak jak jsme se to naučili dříve, psát i celý řádek pro
zapamatování. U slov dog a pig vyslovovat g na konci. U výslovnosti neurčitého členu
říkáme němé „e“, ne a. Dál poslech cv. 1 a 2, zopakovat a přeložit. Mohou zopakovat i song
Klaunovy barvy – stopa 5.
Písanka – str. 15 celá.

Středa 21. 10.
Český jazyk – budeme pouze v PS. Nejprve pročíst v PS str. 14 / 2, podtrhnout věty
jednoduché a opsat 1 souvětí. Pak cv. 3, kde vypíší jen věty jednoduché. Zkoušet tvořit VJ a
S dle vlastního výběru.
Matematika – rozcvičkou další 2 sloupečky na listu, pak nově odvodit a zapsat násobení a
dělení 9 do sešitu násobilka.
Angličtina – na začátku zopakovat poslech a čtení ze str. 16, pak v PS str. 16, zapsat a
vybarvit. Nově zapsat nová slovíčka z uč. na str. 17 nahoře – u slova big pohlídat výslovnost
g na konci, u slova my naučit říkat maj a ukazovat na sebe, jako, že je to moje. Poslech a čtení
vět ve cv. 3/17, zkusit přeložit.

Čtvrtek 22. 10.
Český jazyk – ústně vymyslet alespoň 5 vět jednoduchých a 5 souvětí, pak napsat do sešitu
cv. 3/19. Za věty napsat VJ nebo S. Udělat i a) a b) úkol.
Matematika – v PS vypracovat str. 40 a 41, jsou šikovní, jistě to zvládnou.
Prvouka – pročíst kapitolu Nejbližší sousedé ČR na str. 14, do sešitu zapsat naše sousední
země a jejich hlavní město, snažit se je zapamatovat.

Pátek 23. 10.
Český jazyk – pročíst, jak se spojují věty jednoduché do souvětí a zapsat do sešitu ze žlutého
rámečku následující :
1. Spojky – ( zapsat spojky …………..)
2. Jiná slova – ( zapsat slova……………)
Ústně cv. 1/20 a 2/20.
Matematika – početní rozcvička v min. na str. 12/23. Pak v PS str. 42/ 1,2,3,4.
Angličtina – číst věty na str. 17. Pokud to nepůjde, tak znovu poslech CD. V PS mohou
vypracovat stranu 16, 17.

