3. třída

15. 6.- 21. 6. 2020

Vážení rodiče.
Předně Vám chci poděkovat za Vaši vstřícnost a obětavost, se kterou se věnujete domácí přípravě Vašich dětí. Věřím, že alespoň zahájení prázdnin
bude trochu úlevné nejen pro Vás i děti. Přikládám několik provozních informací.
(a) nejprve k zakončení školního roku:
Slavnostní zakončení školního roku proběhne 30. 6. 2020 od 9.00 do 11.00 hod. Jako součást předání vysvědčení a rozloučení s žáky páté třídy
proběhne focení. Předběžně je domluveno, že se budete moci nechat vyfotografovat se svými dětmi i Vy. Loučit se budeme všichni společně na
školním hřišti, případně v tělocvičně. Školní družina NEBUDE 30. 6. 2020 v provozu. Žáky i Vás prosím, aby do školy přišli nejpozději v 8.45 hod.
V této souvislosti Vás prosím, abyste si zajistili odvedení svého dítěte ze školy po fotografování (cca v 11.00 hod.), případně „družinovým
dětem“ předejte lísteček s informací, zda půjde dítě samo domů nebo za doprovodu další dospělé osoby. Zároveň Vám připomínám, abyste ve
školní jídelně včas zajistili přihlášení/odhlášení žákovských obědů a případné jejich vyzvednutí do jídlonosiče. (Všechny děti mají na oběd
nárok.)
(b) k modernizaci školy:
V minulém školním roce jsme přešli na elektronický systém školní evidence (tzv. školní matrika) Škola OnLine (velmi podobný systém Bakalářům).
Součástí tohoto systému je i elektronická komunikace. Abychom v příštím školním roce minimalizovali posílání lístečků o školních akcích, pomůckách
apod., „tréninkově“ zahájíme používání elektronické komunikace v tomto měsíci. Za tímto účelem jsme vytvořili zákonným zástupcům (obvykle na
jméno matky) účet a přístupové údaje. Ty Vám předají paní učitelky třídní e-mailem. Heslo si budete moci změnit. I v případě sourozenců postačí jeden
přístup.
Elektronická komunikace nám bude sloužit k předávání informací ze školy, včetně úkolů v případě nemoci Vašeho dítěte, k Vašemu zasílání omluvenek
nepřítomnosti dítěte ve škole, ke zveřejnění školního rozvrhu a v případě žáků 4. a 5. třídy i k záznamům prospěchu. K informacím budete moci
přistupovat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu a přes webové stránky. Předpokládáme, že do konce září budeme zasílat informace vedle
elektronické podoby i papírově, následně bychom přestali lístečky zasílat a spolehneme se na elektronickou cestu. (Abychom zachovali operativní
možnosti omlouvání a sdělování změn ve vyzvedání dětí ze ŠD, tam lístečková metoda bude stále, jak jste zvyklí.) Níže přikládám první kroky. :)
Nyní Vás prosím, abyste se přihlásili přes webové stránky, stáhli si aplikaci do svého mobilního telefonu a prostředí si „proklikali“. Pošlete
cvičnou zprávu třídní učitelce, my Vám taktéž zprávu zašleme. Pokud Vám bude cokoliv nejasné, obracejte se na mě nebo na paní třídní
učitelky. Věřím, že nám tento krok k modernizaci napomůže k oboustranné spokojenosti.

Přihlášení – Škola OnLine
(a) přes webové stránky:
zadejte: www.skolaonline.cz
klikněte: VSTUP do školy OnLine
zadejte: přihlašovací jméno a heslo (obvykle má na konci1)

(b) stažení aplikace a přihlášení (ANDROID):
zadejte: obchod play ve vém telefonu
vyhledejte: aplikace skolaonline
instalujte
přihlaste se přihlasovacími údaji

Předmět

Uč, PS,
písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Matematika

Cíl, čeho má být dosaženo

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

75, 76

Početníček

42

Pracovní sešit 93, 94, 95

Opakování násobení a dělení mimo
obor násobilek.

Poznámka, doplnění, upozornění

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

96,97
98
99

Seznámit se s časováním sloves v čase
přítomném, minulém , budoucím.
Infinitiv ,slovesa zvratná.
Procvičování učiva o slovesech.

Ps

56, 57, 58

Procvičení nového učiva.

PsVyjmenovaná
slova

22

Procvičování vyjmenovaných slov.

Písanka

42, 43

Slova zdrobnělá. Přepis básně.

Čítanka

132- 133

Plynulé čtení.

Přečíst si poučky o slovesech.

celá stránka

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

Pracovní sešit

67

Ptáci – stavba těla,způsob života ptáků. Zápis učiva stáhnout a nalepit či opsat.

68

Savci – stavba těla, způsob života
savců.

55, 56

Procvičení učiva

Zápisy do sešitu ČAJS :
Ptáci
peří - tepelná ochrana
rozmnožování - vejci
krmivý – rodiče mláďata krmí ( zpěvní ptáci)
nekrmivý – rodiče je nekrmí ( drůbež, husa..)
potrava - semena, bobule ( přezimují u nás)
- hmyz ( odlétají na jih – čáp, vlaštovka ..)
- hlodavci ( dravci )
dýchají pomocí plic a vzdušných vaků
Savci
rodí živá mláďata , sají mateřské mléko
srst – tepelná ochrana
dýchají plícemi
potrava – býložravci ( rost. potrava)
- masožravci ( maso )
- všežravci ( obojí )

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

62 - 63

Cílem je procvičit si sloveso mít ve 3.
osobě jednotného čísla (has got)

Nejprve si napište a naučte se slovíčka na s. 63
Zkoušej si popisovat všechna „monstra“ v učebnici.
Použij věty typu: It has got.. / It´s got..
Nebo He has got.. / She has got..
Cvičení 3 je píseň, kterou zpíváme i česky – Hlava, ramena,
kolena, palce. V angličtině má však jinou melodii.

PS

62 - 63

Cílem je procvičení učiva.

PRŮBĚŽNĚ SI OPAKUJTE SLOVÍČKA OD ZAČÁTKU UČEBNICE.

Pokuste se o všechna cvičení. Pokud chcete zkontrolovat,
zašlete fotokopii na můj e-mail.

