3. třída

Předmět

11.5. – 17. 5. 2020

Uč, PS,
písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)

Matematika Učebnice

67

Dělení jednociferným číslem mimo
obor násobilek beze zbytku.

Dneska tě čeká nové paměťové dělení mimo obor násobilky.
Vychází se při počítání z rozkladu dělence ( prvního čísla
v příkladu ) a pak už využíváš násobilku. Kdo má možnost
může se podívat na tuto stránku
https://www.youtube.com/watch?v=sIdRHKcvPMo
Typ příkladu - 54 : 3
Vždy se při rozkladu dělence podívej nejprve na dělitele .
Ten ti napoví,jak máš dělence rozložit na dvě čísla. U mého
příkladu je dělitel číslo 3. Číslo 54 ( dělenec ) tedy musím
rozložit na dvě čísla, která jsou dělitelná 3 . První číslo
v rozkladu musí být vždy celá desítka a druhé číslo
dopočítáš do 54.
Takže 54 rozložíš na 30 a 24 ( jiný rozklad zde nejde ) a
obě čísla vydělíš číslem 3 a pak oba výsledky sečteš.
30 : 3 = 10 a 24 : 3= 8 10+8 = 18
65 : 5= rozložíš na 50 a 15 a dělíš 50 : 5 = 10, 15 : 5 = 3
a 10 + 3 = 13

Početníček

36

Pracovní sešit

85

Procvičení nového učiva

Volný list je na procvičení násobilky mimo obor násobilky.
Můžeš si počítat dle svých možností a času.

Předmět

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Český
jazyk

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

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

76

Procvičování vyjmenovaných slov.

Ústně si odůvodni Výprava do přírody.
Do cvičného sešitu napiš cv. 2, 3.

81

Slovní druhy - přídavná jména,

82

zájmena a číslovky.

Dobře si přečti poučky o přídavných jménech.
Do cvičného sešitu zapiš cv. 5
Číslovky jsme už měli, takže si přidej zájmena a opět dobře
přečti poučky.
Do cvičného sešitu zapiš cv. 2.

Ps –

45
46 / 1

Procvičení přídavných jmen, zájmen,
číslovek.

Písanka

32

Procvičení psaní adresy.

Ps –
Vyjmenovaná
slova

19 / h, i, j
Procvičování vyjm. slov
23 / a,b,c, d

Čítanka

Nezapomeň, ty jsi odesílatel, komu píšeš je adresát. Je jedno
koho označíš za adresáta ( babičku, tetu, spolužáka...)

Protože je dost učiva z českého jazyka, čti si sám ze své knížky.

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

57, 58

Stavba těla rostlin. Rozlišení byliny a
dřeviny. Části rostlin ( kořen, stonek,
list )

Vyjděte si s rodiči na vycházku do Libosadu a určujte
jehličnaté a listnaté stromy podle jehličí a listů.
Pozorně si prohlédněte obrázky v učebnici a přečtěte jejich
popisky, hlavně u pojmu stvol, lodyha . Jde o postavení listů na
stonku. U stvolu vyrůstají z kořene, u lodyhy ze stonku.
Zápis do sešitu si můžete stáhnout a nalepit . Kdo nemá
možnost, musí zápis opsat.

Pracovní sešit

Zápisy do sešitu ČAJS :

47 / cv. 1, 2 Procvičení učiva

Stavba těla rostlin

byliny ( měkký stonek – např. tulipán, tráva)

dřeviny ( keře, stromy )

Části rostlin
kořen - přijímá vodu
stonek ( stvol, lodyha, stéblo )

rozvádí vodu

kmen

listy - vytváří živiny pro rostlinu

jehlicovité ( jehličnaté stromy)
lupenité

květy - slouží k rozmnožování
plody - chrání semena

(listnaté stromy )

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

54 - 55

Cílem je osvojit si několik nových
slovíček, která se hodí, když
v anglickém jazyce představujeme
sebe nebo někoho dalšího (kamaráda,
sourozence).
Cílem je také sledovat – všímat si
použití sloves :
„BÝT“ (I am, She is, He is) a
„MÍT“ (I have got, He has got, She has
got)

Učebnice –
slovníček

1. Naučte se dobře slovíčka – cv. 5
2. Přečtěte si několikrát cvičení 1 a OPIŠTE ho do sešitu
nebo na papír. Pod opis ho přeložte do češtiny.
3. Poproste rodiče, aby Vám toto cvičení pomohli ofotit a
poslat mi na e-mail. (Jestli máte někoho, kdo Vám
zkontroluje, nemusíte)
VÍCE Z TÉTO LEKCE NEDĚLEJTE

Cílem je průběžné opakování slovíček Začněte si opakovat všechna slovíčka, která jste se v tomto
od začátku roku
školním roce učili.
(Bude zadáváno od teďka do konce školního roku)

