3. ročník
3. A, 3. B
Český jazyk
Procvičování řad vyjmenovaných slov po B, L, M
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rada/cviceniM1.htm
Procvičování doplňování i, í/y, ý ve slovních spojeních
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisnytrenazer/vyber.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisnytrenazer/vyber.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisnytrenazer/vyber.html
Procvičování vyjmenovaných slova po M
Učebnice str. 80/5, 6,
Pracovní sešit – str. 28/ 5 - pouze doplňte i, í/y, ý
Řada vyjmenovaných slov po P – nauč se zpaměti
Procvičování řady vyjmenovaných slov po P
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rada/cviceniP1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/vyznam-vyjmenovanychslov/prirazovani.html
Vyhledávání vyjmenovaných slov po P v textu
Učebnice str. 90/1, a, b, c, d
Pracovní sešit str. 30/1, 2, 3
3. A: Písanka - str. 24, 25, 28 dokončit
3. B: Písanka - str. 1 - psaní dvojic slov, které k sobě patří

Čtení - čtení vlastní knihy
Čtení o třech králích
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Citanka3/Citanka3.mc&pageord=42

https://forms.gle/UyBMBm1tsxCpk49u7 - test, opakování vyjmenovaných slov po B,
odešli do 8. 1. 2021
Matematika
Opakování násobení a dělení v oboru násobilky
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-12-3-4-5-6/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-0-1-23-4-5-6/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-adeleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html
Procvičování řešení slovních úloh
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_2.htm
Matematika str. 16/ 2, 3, 4, 5 (u slovních úloh napište příklad s výsledkem)
str. 17/ 6, 7, 9, 10, 11
str. 19/ 12,13, 14, 15,16
https://forms.gle/L8rzPEzY1wN5HXbP6

- test, opakování, odešli do 8. 1. 2021

Prvouka
Lidská činnost a tvořivost
Učebnice str. 24
Pracovní sešit str. 27, 28/ 2 a 4
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/veci_kolem_nas2.htm
Práce a volný čas
Učebnice str. 24 a 25
Pracovní sešit str. 29
https://slideplayer.cz/slide/11180794/ (pro zobrazení klikej myší ve slidech prezentace)

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 - PO 11:00, ÚT AJ 11:55, ST 10:00 a 10:50, ČT 10:00 a 10:50
3. B - ÚT AJ 11:00

3. C, 3. D
Český jazyk
Opakování vyjmenovaných slov po L
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/l8.htm
https://wordwall.net/resource/6241695
Úvod do vyjmenovaných slov po M
https://wordwall.net/resource/6648510 řazení VS po M
Učebnice str. nauč se zpaměti VS po M, str. 86, str. 86/1, 2, 3, 4 cvičení
PS str. 27/1, 2, 3
Psaní – procvičování tvarů písmen, str. 21, 22, 23
Čtení – čítanka str. 75, E. Petiška Lovy knížete Oldřicha, čtení vlastní knihy
Poslech Staré pověsti české Oldřich a Božena
https://youtu.be/0RMtTtQKog4
3. D zápis vlastní knihy do čtenářského deníku do 7. 1.
3. C zápis přečtené knihy do čtenářského listu do 6. 1.
https://forms.gle/UyBMBm1tsxCpk49u7 - test, opakování vyjmenovaných slov po B,
odešli do 8. 1. 2021

Matematika
Násobilka – pamětné počítání, pracovní sešit (3. ročník/1. díl, modrá matematika), str. 20/17
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasadel_2.htm
Geometrie – úsečka, délka úsečky a její měření, učebnice str. 18
https://www.youtube.com/watch?v=d2E5ELg9xsQ – měření s Matýskem, opakování
Slovní úlohy, praktické využití násobilky, učebnice str. 19
https://forms.gle/L8rzPEzY1wN5HXbP6

- test, opakování, odešli do 8. 1. 2021

Prvouka
Neživá příroda – látky a jejich vlastnosti, skupenství látek
Učebnice str. 27, 28, PS str. str. 27, 28 - opakování
https://wordwall.net/resource/9068652 živá a neživá příroda

Anglický jazyk 3. A, 3. B, 3. C, 3. D
Otevři si učebnici na str. 22 a poslechni nahrávku:
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_34.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Po poslechu zkus sám přečíst a následně si otevři školní sešit, napiš si datum a přepiš si
z rozhovorů pozdravy:
Good morning. = Dobré ráno.
Good afternoon. = Dobré odpoledne.
Good evening. = Dobrý večer.
Goodbye! = Na shledanou. Sbohem.
Potom si poslechni nahrávku číslo 30, ze strany 22 v učebnici. Je to písnička, pusť si ji znovu
a zazpívej si s broučky také 😊
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_35.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Slovní zásoba k písničce, abyste věděli o čem si zpíváte:

V učebnici na str. 23 je další díl komiksu, nejprve si projděte tuto slovní zásobu:

Teď si komiks poslechni a pak přečti nahlas a zkus si ho ústně přeložit. Odkaz k poslechu
komiksu:
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_37.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Pracovní sešit str. 23, cvičení 8 – doplň věty obou příběhů.
Pracovní sešit str. 23, cvičení 9 – nakresli se a napiš o sobě.
Vypracované cvičení 8 a 9 vyfoť a pošli ke kontrole své vyučující na mail.
Procvičovat pozdravy a pocity můžete zde:

https://www.learningchocolate.com/en-gb/content/greetings-and-farewells
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/feelings/emotions-1.htm

maresova@zstgmpodebrady.cz
macalikova@zstgmpodebrady.cz
klabanova@zstgmpodebrady.cz
kurkovaa@zstgmpodebrady.cz

Doporučujeme
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisnytrenazer/vyber.html trenažér po VS po L
https://learningapps.org/watch?v=p9h8uspf321 geometrie, pexeso k opakování
https://www.youtube.com/watch?v=ptJtPoVJxdY Prv – jak je to s vodou, některé pokusy si
můžeš vyzkoušet (doporučujeme dohled rodičů)
https://www.youtube.com/watch?v=NRr3ugRX30A&feature=youtu.be zkus si vyrobit vzkaz
do nového roku , šablony najdeš na padletu!

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. C - PO 9:00, AJ1 10:00, AJ2 11:00, ÚT 9:00, 10:00, PRV 11:00, ST 9:00, 10:00, ČT 9:00
3. D - PO 9:00, AJ 11:00, ÚT 9:00, 10:00, ST 9:00, 10:00, ČT 9:00, 10:00

