
3. třída 22. 6. – 28. 6.2020

Ahoj.

Učebnice si vybereme až na začátku školního roku, abyste si mohli probíranou látku o prázdninách ještě projít. :)

Podle nařízení ministra školství se pro den rozdávání vysvědčení ruší veškerá opatření. Nemusíme mít roušky nebo udržovat odstup. To je fajn. Pan
ministr však trvá na tom, že všichni žáci, kteří si pro vysvědčení osobně přijdou, musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti. To samé potvrzení, které
předávali žáci při  nástupu do školy 25. 5. 2020. Toto potvrzení je stále v odkazu  Důležité informace na webových stránkách. Stačí opravdu jen
Prohlášení rodiče o bezinfekčnosti dítěte. Prosím, abyste si ho vytiskli a 30. 6. 2020 přinesli do školy. :(

Všem rodičům děkuji za shovívavost a trpělivost. Víme, že jste to neměli jednoduché!!!

Mějte se krásně a těším se na setkání se všemi, kteří se přijdou se školou a páťáky rozloučit.

Tibor Vojtko, řed. školy
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Matematika Učebnice
 
 
Pracovní sešit

102  Procvičování učiva.

Dokončit zbývající stránky.

Něco si  udělej ústně něco do cvičného sešitu.

Cokoliv zbylo v početníčku , můžeš si ve volné chvíli o 
prázdninách dodělat, občas si něco z učiva  matematiky 
zopakuj.
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Český 
jazyk

Učebnice 101
102
103

Základní skladební dvojice.
Věta a souvětí.
Spojovací výrazy.

Přečíst si poučky .

Do cvičného sešitu napsat cv. str.101/2
                                                str.103/ 2

Ps 

Ps- 
Vyjmenovaná 
slova

Čítanka

59, 60,61

134 -135

Procvičení nového učiva.

Plynulé čtení.

Sešitek Vyjmenovaná slova nedoplňovat !!!!!!  Po 
prázdninách donést do školy.Budeme v     něm pokračovat ve   
4. třídě.

O prázdninách si učivo z českého jazyka připomeň, vezmi si do
ruky i nějakou vlastní knížku a čti.
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Člověk a 
jeho svět

69, 70, 71 Ochrana přírody, jak přispět k ochraně 
přírody – třídění odpadu. Chráněná 
území.

Pracovní sešit 57,58 Procvičení učiva.

Můžeš si dodělat jako opakování str.59,60. 
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Anglický 
jazyk

Učebnice 64 - 65 Cílem je procvičit si 
Theme 6: My pets

Přečti si komiks, snaž se porozumět

PS 64 - 65 Cílem je procvičení učiva. Pokus se o všechna cvičení. Pokud chceš zkontrolovat, zašli 
fotokopii na můj e-mail.

Přes prázdniny si alespoň někdy vzpomeň na angličtinu, připomeň si slovíčka, koukni na pohádku v anglickém znění, čti anglické nápisy, 
hledej anglická slovíčka na balení sušenek, při mluvení občas vlož anglické slovíčko (mamko prosím, dej mi těch knedlíků five, kup mi fruit 
juice, máme milk?)  a tak podobně.


