3. ročník - 4. zadání úkolů do 13. 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 13. 11. do 15.00, stačí i
v pondělí ráno, to budu donesené věci opravovat. Zkontrolujeme je a k vyzvednutí budou
v pondělí odpoledne. Brzy na viděnou a moc Vás zdravím, Vaše T.U. Hana Ševčíková

Pondělí 9. 11.
Český jazyk – procvičit a vysvětlit rčení 5/22. Dále zůstaneme v PS str.15, zopakujeme
z loňska slova podřazená a nadřazená.
Matematika – odvodíme násobení a dělení 10, zapsat, prosím, do sešitu Násobilka příklady
na násobení a dělení 10. Násobky si zapamatovat, tato násobilka je nejlehčí, tak to nebude
velký problém. V PS str. 46 udělat celou stránku.
Čtení – čítanka str. 22, do sešitu čtení zkusit vymyslet a zapsat veršované přání, mohou
nakreslit ilustraci k textu.
Prvouka – zopakovat v PS str. 19 Povrch krajiny, vybarvit a doplnit chybějící údaje.

Úterý 10. 11.
Český jazyk – Dnes začneme slova souznačná = synonyma, nebo-li slova s podobným
významem. Zapsat do sešitu údaje ze žlutého rámečku nahoře na str. 23. Pročíst cv. 1,2,3 na
str. 23. V PS udělat úkoly na str. 16.
Matematika – vypracovat příklady na dělení 10 v PS na str. 47.
Angličtina – opakujeme lekci 7, poslech 9. stopy na CD (poslech, zopakování, překlad). Pak
znovu číst a překládat cv. 8 na str. 19. V PS mohou vypracovat úkoly na str. 23.
Písanka – str. 17 celá.

Středa 11. 11.
Český jazyk – uč. str. 24 přečíst a zapsat úvodní odstavec ve žlutém rámečku do sešitu,
zapamatovat si pojem opozita = antonyma = slova protikladná, nebo-li slova s opačným
významem. Cvičení 2,3 a 4 zapsat do sešitu.
Matematika – procvičit násobení a dělení v minutovkách, celou stranu 13.
Angličtina – čeká nás opakovací část, je v PS na str. 24. Mohou udělat i na str. 25 rozšiřující
učivo, kde je seznámení s hovorovým tvarem slovesa mít=have got. Pak mohou vypracovat
str. 25, i vybarvovací úkoly.

Čtvrtek 12. 11.
Český jazyk – budeme procvičovat protikladná slova v PS str. 17. U cvičení D) udělejte i
přepis vět do sešitu, úkol F) vyznačte barevně. Na procvičení připravím i PL, ten pak přiložte,
prosím, ke kontrole.
Matematika – nejprve rozcvička na listu sloupečky 113 a 114. Dál v PS vypracovat na str.
48 cv. 1 a 2. Zopakovat zaokrouhlování na desítky.
Prvouka – pročíst kapitolu Využití krajiny – typy krajiny na str. 16, do sešitu zapsat tyto
údaje:
Krajinu člověk využívá různým způsobem:
1. Zemědělská krajina – pole, sady, pastviny. Pěstují se zde plodiny,
ovocné stromy a chová dobytek jako zdroj potravy pro lidi i zvířata.
2. Lesnatá krajina – lesy, zdroj dřeva pro lidi.
3. Průmyslová krajina – města a jejich okolí, jsou zde výrobní podnikytovárny.
Vypracovat i úkoly na str. 20 v PS.

Pátek 13.11.
Český jazyk – pokračovat v opakovacích úkolech na přiloženém PL (nauka o slově).
Matematika – nejprve rozcvička na listu sloupečky 115 a 116. Pak v PS str. 48 vypočítat
sloupec na dělení a zkusit geometrické úkoly 3 a 4. Nejprve změřit délku úseček v mm a
zapsat ji k měřené úsečce, pak porovnat pomocí znaků: větší, menší, shodná. Úsečky jsme
měli v PS na str. 14. Pozor! Úsečka musí mít krajní body, je to“ useknutá část přímky“.
Angličtina – na procvičení učiva pošlu PL, kde je opakování probraných slovíček a něco
málo z mluvnice. Mohou znovu zopakovat song Klaunovy barvy - poslech 5. stopy. Pak si
můžou poslechnout stopu 37, kde je song Abeceda.

