3. ročník
3. A, 3. B
Český jazyk
Procvičování doplňování i, í/y,ý v pravopisných cvičeních
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktatyB1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktatyL1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisna-cviceni/diktatyM1.htm
Tvary vyjmenovaných slov po P a slova příbuzná
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanychslov/cviceni1a.htm
Rozlišování dvojic – vyjmenovaná slova po P
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
Procvičování dvojic v učebnici
Učebnice str. 91 - 93
Pracovní sešit str. 31
3. A Písanka - str. 29 – 30, str. 30 ofoťte a pošlete vyučujícímu na e-mail do 15. 1.
3. B Písanka - str. 2 – procvičování psaní velkých písmen, stránku ofoťte a pošlete
vyučujícímu na e-mail do 15. 1.
Čtení - čtení vlastní knihy
Čtení – čítanka str. 67 - 68, E. Petiška - Lovy knížete Oldřicha
Poslech: Staré pověsti české - Oldřich a Božena
https://youtu.be/0RMtTtQKog4
Čtení s porozuměním - pověst O Horymírovi
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ceske-povesti/131
Matematika
Opakování násobení a dělení v oboru násobilky
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni-adeleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni-adeleni/priklady.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/pocetni-trenazer/nasobeni-adeleni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-adeleni-6-7-8-9/priklady.html
Matematika
str. 20/ 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 (u slovních úloh napište příklad s výsledkem)
str. 21/ 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34
str. 22/ 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46
str. 23/ 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Geometrie – úsečka, délka úsečky a její měření, učebnice str. 18 - ústně
https://www.youtube.com/watch?v=d2E5ELg9xsQ - měření s Matýskem, opakování

Prvouka
Lidé a výrobky
Učebnice str. 25 a 26
Pracovní sešit str. 30, stránku ofoťte a pošlete vyučujícímu na email do 15.1.
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/veci_kolem_nas1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-vyrobky/prirodnina-surovina-vyrobek/cviceni.htm

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 10:00, ÚT 10:00 a AJ 11:55, ST 10:00, ČT 10:00, PÁ 10:00
3. B - PO 9:00, ÚT 9:00 a AJ 11:00, ST 9:00, ČT 9:00, PÁ 9:00

3. C, 3. D
Český jazyk
Vyjmenovaná slova po M, procvičování a upevňování učiva
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisnytrenazer/vyber.html - pravopisný trenažér
Učebnice str. 87/5, 88/6, 7
Ps str. 28/ 4, 5 – pracuj dle zadání
Písanka str. 24, 25, 26 – procvič si adresu, ofoťte str. 26 a pošlete paní učitelce do 15. 1.

https://wordwall.net/resource/9122006 - adresa, kvíz
Čtení – čítanka str. 76, (nové vydání str. 69), K. J. Erben Rozum a štěstí
Čtení s porozuměním - pokračujeme Staré pověsti české – Dívčí válka
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ceske-povesti/130

Matematika
Slovní úlohy s využitím násobilky, PS str. 20, slovní úlohy si zapisuj na mazací tabulku,
proveď všechny kroky, které používáme ve škole: přečtení úlohy, zápis důležitých informací,
výpočet, zkouška a odpověď celou větou!
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_1.htm - procvič si cvičení 1, 2
Procvičování a upevňování učiva PS str. 21, 22, ofoťte str. 22/46 a pošlete do 15. 1.
Osová souměrnost – opakování s Matýskem
https://m.youtube.com/watch?v=AO1ATUqNofQ
Ověř si sám/a, co je to osová souměrnost – objížděj list, zadání je lehké a můžeš ho mazat a
zkoušet znova – klikni si i na odpověď
https://www.geogebra.org/m/jkmmR3pM

Prvouka
Připomeneme si záchranný systém
https://learningapps.org/watch?v=pebvcvqet21 - vyzkoušej si, co umíš
PS str. 29, 30, 31 – opakování, samostatně pracuj a vybarvuj dle zadání

Anglický jazyk 3. A, 3. B., 3. C., 3. D.
Napiš si datum do školního sešitu a opiš si zápis.
Nadpis: FUNNY FACES – legrační obličeje
I have got (I´ve got) – já mám
He has got (He´s got) – on má
She has got (She´s got) – ona má
malý/velký napiš si znovu little/big
Pod zápis si nalep nebo přepiš novou slovní zásobu (přiložený odkaz str. 8) – opiš alespoň 2
sloupce anglicky:
https://drive.google.com/file/d/1OkC_ZCbpkqtVs9dnDXNTs1bF-2BTjXdU/view

Učebnice str. 24 - v online hodině si procvičíme výslovnost nových slovíček, přečteme si text
a vybereme, který obličej patří Bobovi. Ty potom zkusíš podle nahrávky zjistit, který obličej
patří Billovi. Číslo obrázku si poznamenej do sešitu. Zkontrolujeme v další online hodině.
Odkaz pro nahrávku:
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_39.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Pracovní sešit – vypracuj stranu 24, vyfoť a pošli do pátku 15 hod. své vyučující na mail.
Procvičovat části obličeje můžete zde:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Part
s_of_the_face/My_face_ja353818pv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Part
s_of_the_face/Wow_monsters_mj655047kk

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

Doporučujeme
https://wordwall.net/resource/9123670 krtek – VS po B, L, střílej jen správné odpovědi
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/sibenice/hraM.html
procvičování VS po M
https://www.geogebra.org/m/SJEGzCfU omalovánka motýl osová souměrnost
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matemat
ika&search1=10.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+010&topic=13.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+p%C5%99%C3%A
Dklady+typu+3+.+4+%3D+%3F%2C+12+%3A+4+%3D+%3F#selid - násobení a dělení,
v pravém sloupci si vyber - PROCVIČIT, počítej a poté si dej i kontrolu

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

