3. třída
Předmět

23. - 29. 3. 2020
Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)

Matematik Učebnice
a

Pracovní sešit

62

Písemné odčítání trojciferných čísel
v oboru do 1 000 s přechodem přes
desítku. Orientace v tabulce, práce
s daty.

74

Písemné odčítání troj. čísel v oboru do Zautomatizování písemného odčítání.
1 000, náčrty do čtvercové sítě.
Cvičení na str. 75 /1 stačí vypracovat jen 1. variantu
75 /3 - použij zrcátko
Písemné sčítání a odčítání se
zkouškami.

75,76
Početníček

Předmět

Cíl, čeho má být dosaženo

31,33

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující

Kdo by si neuměl s úkoly v učebnici poradit, nemusíš tuto
stránku vypracovat.

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)

Český jazyk Učebnice

61

Pracovní seš. 40
Vyjmenovaná
slova
17
Písanka
Čítanka

Zopakovat si postup při telefonování

Do cvičného sešitu vypracovat cvičení 4.

Procvičování vyjm.slov
Procvičování vyjm. slov po S.

Zelený sešitek

15,16,17

Opakování psaní adresy, procvičení
tiskacích písmen.

Tajenky piš tiskacím písmem, výsledné květiny v tajenkách
zakroužkuj.

85

Výrazové prostředky bajky.

Do cvičného sešitu namaluj obrázek z přečteného textu.

Předmět

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Člověk a
jeho svět

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)
Učebnice

46,47

Seznámit se s měřidly a jednotkami
pro hmotnost a teploty.Zavést pojmy
gram ,kilogram, tuna, stupeň Celsia.

Zjisti na PC a do cvičného sešitu zapiš, kdo vynalezl teploměr.
Použijte na osvětlení učiva kuchyňské váhy, teploměry.

Zápisy do sešitu ČAJS
Hmotnost
Měřidlem hmotnosti jsou váhy / kuchyňské, osobní, laboratorní/.
Základní jednotkou hmotnosti je kilogram / kg /. Další jednotky jsou gram / g/, tuna /t/ .
1kg = 1 000g
1t = 1 000kg
Teplota
Měřidlem teploty jsou teploměry /pokojový, venkovní, lékařský /.
Základní jednotkou je stupeň Celsia / °C /
Děti učte se Čajs průběžně, brzy po návratu do školy bude písemné opakování,jak jste učivo zvládly, tak nenechte učení na poslední
chvíli !!!

Předmět

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Anglický
jazyk

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
Učebnice

42 - 43

Žák se naučí slovní zásobu na téma
hračky.
Žák si zopakuje použití
přivlastňovacího zájmena his, her.
Nová látka: neurčitý člen a, an.

1. Napsat si do slovníčku slovní zásobu ze s. 43. Výslovnost je
k dispozici v učebnici s. 74, ve slovníku seřazeném podle
abecedy. Výslovnost je vhodné také zapsat do slovníčku.
Slovíčka se naučit psát i číst/říkat.
2. Pročíst si nahlas cv. 1- bubliny i popisky u věcí, vědět, co
dané věty i slova znamenají česky – rozumět.
3. Cv. 2 – obměňovat odpověď- doplňovat různé hračky.
4. Cv. 3, 4 – ujasnit si, že k ženskému rodu patří zájmeno
HER = JEJÍ, k mužskému rodu HIS=JEHO (připomenout
si např. ve cvičení 2, 3 s. 28 pracovní sešit)
5. Cv. 5 – básnička. V případě, že všechna ostatní cvičení
rychle a snadno zvládnete, naučit se ji nazpaměť.
6. Cv. 6 – nová látka. Členy a/an se píší vždy před
podstatným jménem (případně přídavným, které to
podstatné upřesňuje) podle pravidla:
a _ před slovo začínající souhláskou (a car, a doll, a train)
an_ před slovo začínající samohláskou (an apple, an old car,
an aeroplane) Toto natrénujete v pracovním sešitě cv. 4, cv. 3.

Pracovní sešit

42 - 43

Upevnění nového učiva

Postupovat podle zadání a vzorů, které jsou v některých
cvičeních.

Kdo má zájem , posílám úkoly navíc pro dlouhou chvíli, věřím, že je rádi vypracujete.

