3. ročník
Český jazyk
Opakování spodoby PS str. 16 – V-F, učebnice str. 50/2 ústní doplňování, PS str. 17 – Z-S, ŽŠ, učebnice str. 52/4, 52/3 ústní doplňování
Písanka str. 9, 10
Procvičování abecedy, řazení
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni2.htm
Čtení domácí knihy – tiché a hlasité čtení (pozor na intonaci, práci s dechem, dodržování
ukončení vět apod.)
https://edu.ceskatelevize.cz/ucitelka-2-tr-slova-pribuzna-5f7da94c3251ab79e13142f6
slova příbuzná

Matematika
Násobilka – procvičování číselných řad 0 – 6, pamětné procvičování násobilky 0 – 6
Kombinované příklady se závorkou

/typu (5 . 6) – 13 = /

PS str. 12 dokončení všech úloh
Úvod do násobilky 7 – násobková řada (7, 14, 21, 28 …), PS str. 14 včetně slovních úloh,
můžeš využít tabulku na začátku PS
https://www.youtube.com/watch?v=2bqyMNwhtCw - násobilka 7 Matýsek (možné ještě
pokračovat)
Test násobení a dělení 6 – vypracuj do 22. 10. a pošli zpět, hodnocení uvidíš hned i paní
učitelka.
https://forms.gle/uqGJqXxRtNusMiva6

Prvouka 3. C, 3. D
Doprava, cesta do školy, cyklista a jeho vybavení – uč. str. 10, PS str. 12 – dokončení tématu
Rodina, PS str. 13 opakování tématu Škola
Prvouka 3. A, 3. B
Naše obec - uč. str. 11 – 14, PS str. 17 – 18
Anglický jazyk
Opakuj si barvy a čísla:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1727
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
Učebnice str. 11
Napiš si datum do školního sešitu, opiš otázky a odpověz na ně podle nahrávky:
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_16.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
How old are you, Jet? I´m seventeen.
How old are you, Spike? __________.
How old are you, Kat? ____________.
How old are you, Nick? ___________.
Pracovní sešit: str. 11/3,4, str. 13/7
On-line test - slovíčka – vypracuj a odešli do 23. 10., hodnocení uvidíš hned ty i paní
učitelka
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEqymw3if5if1HJJcgbv26QxwUETPVujtcFzA
U5-ICpL9d2g/viewform?usp=sf_link

Doporučujeme
https://learningapps.org/view14156963 NÁSOBILKA 5
https://learningapps.org/view14157108 NÁSOBILKA 6
https://learningapps.org/watch?v=poz9tn6jj20 PRV, místo, kde žiji (může být více
odpovědí)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov1.html - stavba slova, příprava na vyjmenovaná slova

On-line setkání s třídní paní učitelkou budou probíhat přes službu Google Meet. Bližší
informace obdržíte e-mailem / + link na setkání s konkrétním dnem a hodinou/.
3. A 22. 10. 10:00 hod.
3. B 22. 10. 10:00 hod.
3. C 20. 10. 9:00 hod. (podle pokynů tř. učitelky budou žáci rozděleni do dvou skupin)
3. D 22. 10. 9:00 hod. (podle pokynů tř. učitelky budou žáci rozděleni do dvou skupin)

