3. ročník - 3. zadání úkolů od 2.11. do 6. 11. 2020
Pěkný den,
přikládám plán na další týden domácího vzdělávání, opět 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 6. 11. do 15.00. Zkontrolujeme
je a k vyzvednutí budou v pondělí ráno. V rámci tělocviku a pracovních činností můžete jít do
přírody, nasbírat přírodniny a vytvořit si podzimní dekoraci z klacíků a přírodnin. Některé
podařené výrobky už můžete vidět u boxů ve škole. Tak až donesete své domácí práce, tak se
můžete inspirovat.
Brzy na viděnou a moc Vás zdravím, Vaše T.U. Hana Ševčíková

Pondělí 2. 11.
Český jazyk – procvičit věty jednoduché a souvětí v uč. str. 20/ cv. 2 a 3, nejprve číst a pak
zapsat ze cv. 3 doplněné souvětí. U cv. 2 říkat základní skladební dvojice.
Matematika – procvičit násobení a dělení 9 v min. str. 12/ 24. V PS str. 42, sloupec vlevo a
1/43 zapsat vždy 2 příklady na násobení a dělení.
Čtení – čítanka str. 21 a vypracovat i úkoly pod článkem, mohou nakreslit ilustraci k textu.
Prvouka – PS str.18 nalepit a doplnit chybějící údaje.

Úterý 3. 11.
Český jazyk –přečíst cv. 4 a 5 str. 21, zapsat do sešitu ze cv. 5 alespoň 4 souvětí.
Matematika – příklady na násobení a dělení v PS na str. 43/2 a sloupec na procv. počítání.
Angličtina – opakujeme lekci 6, poslech 8. stopy na CD ( poslech, zopakování, překlad ). U
slov dog a pig vyslovovat g na konci. U výslovnosti neurčitého členu říkáme němé „e“, ne a.
Dál poslech cv. 3, zopakovat a přeložit. Mohou zopakovat i song Klaunovy barvy – stopa 5.
V PS mohou udělat str. 18 až 20, pokud to nestihli během prázdnin.
Písanka – str. 16 celá.

Středa 4. 11.
Český jazyk – uč. str. 21/ cv. 6 přečíst a doplnit slova do vět, cv. 7 nejdříve ústně zdůvodnit,
pak napsat, udělat i úkoly a)b)c).
Matematika – rozcvičkou násobení a dělení - 2 sloupečky 109 a 110 na listu, pak v PS str. 44
celá.
Angličtina – čeká nás nová lekce 7, na začátku je poslech a čtení slov a vět podle stopy 9 ze
str. 18. Pak číst a překládat cv.1, 3. Nově zapsat nová slovíčka zapamatovat si je:
a leaf list
we
my
I have (já) mám
You have
(ty,vy) máš, máte
We have
my máme
Mohou si udělat i cv.1,2 na str. 21 v PS.

Čtvrtek 5. 11.
Český jazyk – než začneme nové učivo Nauka o slově, posílám PL na procvičení dosud
probraného učiva. Na volné linky, prosím, nadiktujte dětem 5 vět ze cv. 7/21 v učebnici.
PL pak přiložte, prosím, ke kontrole.
Matematika – nejprve rozcvička na listu sloupečky 111 a 112. Dál v PS vypracovat na str.
45 první řadu ze cv.1 a slovní úlohu cv.2.
Prvouka – pročíst kapitolu Krajina v okolí domova na str. 15, do sešitu zapsat tyto údaje:
Krajina – část zemského povrchu.
Výšku krajiny měříme v metrech a porovnáváme ji s hladinou moře = má
výšku 0 metrů. Je to nadmořská výška (m n. m. = metr nad mořem).
Rozlišujeme nížiny a vysočiny.
Pokud by to bylo možné, zkuste dětem koupit v papírnictví vlastivědnou mapu ČR, já mám
k dispozici ve škole jen omezený počet pro žáky 4. a 5. ročníku a ty jsem jim rozdala domů
k distančnímu vzdělávání. Ve škole bychom pracovali s velkou nástěnnou mapou.

Pátek 6.11.
Český jazyk – pročíst úvodní stránku 22 k novému učivu, ústně udělat cv. 1,2,3,4. Podle cv.
4 vymyslet a zapsat několik slov do sešitu na základě příkladu „míč“. Např. slovo „auto,
koláč, pero“ atd. dle vlastního výběru.
Matematika – jen v PS str. 45 dopočítat 2 řádky ve cv. 1 a pak slovní úlohy 3 a 4.
Angličtina – na začátku hodiny znovu poslech 9. stopy. Pak zkusit číst a překládat cv. 8 na
str. 19. V PS mohou vypracovat cv. 3 a 4 na str. 21 a celou str. 22.

