Dny/ Předměty
Matematika

Úterý 24. 3
Matematika
pracovní sešit,
str. 5/ cv. 1, 2 a
sloupeček.
Prosím, nechte
děti, ať si to zkusí
samy. Vyfoťte mi
to zpět,
oznámkuju jim
to. (Ať vím, jak
děti danému
učivu rozumí.)

Středa 25. 3
Hravé procvičování sčítání a
odčítání do 1000 bez přechodu
přes 100.
https://skolakov.eu/matematika3-trida/scitani-a-odcitani-do1000-zpameti
Tady ať si děti vyberou jakékoliv
cvičení, popř. si jich zkusí více.

Čtvrtek 26. 3
Matematika pracovní sešit:
str. 5/ slovní úloha č. 3 a str.
6/ cv. 1.

Pátek 27. 3
Matematika pracovní sešit
str. 6/ cvičení 2 a), b), c). Je
to těžší slovní úloha, proto
dávám jen toto cvičení.
V každém měsíci budeš
pouze přičítat zůstatek
s ušetřenou částkou.

V únoru to
bude tedy
takto:
70 + 110 =
180.

Pondělí 30.3
Matematika
pracovní sešit str.
7/ cvičení 1, 2 a
sloupeček.
U cvičení 1,
nepsat kontrolu
na zvláštní papír,
ale do našeho
sešitu.

Zůstatek bude 180,- kč. Pak
pokračuješ dál
v následujících měsících.
Český jazyk

Opakování
slovních druhů.
Pracovní sešit str.
2/ cv. 1, 2.
Ve spodní části
tohoto
dokumentu
opakování
podstatných
jmen.

Učebnice str. 63/ cv. 3 (do
sešitu).
Poslat prosím na whatsapp
fotografii.
Učebnice str. 63/ cv. 5 – ústně.

Tvoření množného čísla u
podstatných jmen. Viz.
spodní část tohoto
dokumentu.
Poté pracovní sešit str. 3/
cv. 3.

Podstatná jména OBECNÁ A
VLASTNÍ. Nejprve si přečti
spodní část tohoto
dokumentu.
Po přečtení vypracovat do
sešitu z učebnice str. 64/cv.
2 a 64/ cv. 3
Poslat na whatsapp.

Pracovní sešit str.
5/ cvičení 9, 10 a
11. Procvičování
jmen obecných a
vlastních.

Prvouka

Ostatní
předměty

Pročíst si str. 60
v učebnici
(Kalendář
kamaráda
přírody)
Do sešitu vypsat,
které z činností
děláme i my.
Písanka: str. 11
Ve čtení
pokračovat
s rozečtenou
knihou.

-

Zkus sám vymyslet 5
pravidel, které bychom měli
dodržovat, aby příroda
kolem nás zůstala čistá.
Napiš je do sešitu
s nadpisem: 5 pravidel, jak

-

Přečíst si str. 61 a
62.

-

-

si udržet přírodu čístou
Sloh: Napiš, co všechno bychom
podle tebe měli dodržovat
v tomto období. (Hygienické
návyky, čemu se vyvarovat, co
dělat pro to, abychom byli
zdraví.)

Písanka: str. 12
Čtení: číst svou vlastní
knihu.

Angličtina
Ahojte třeťáčči,
posílám Vám na příští týden úkoly. Poproste rodiče nebo starší sourozence, aby Vám našli tuto stránku a uložte si ji, budete ji víckrát
potřebovat:
elt.oup.com/student/happystreet/level1
Jak se tam dostanete, najděte si TESTY Lekce 1.
Uděláte úkol 1 a2. Je u toho okamžitá kontrola, tak budete hned vědět, jak jste uspěli. Úkol 1- zapsat čísla do políček, úkol 2 - doplnit do mezer
slovíčka, do každé jedno.
Přeložte, pak mi pošlete:
1. Ahoj, jmenuji se Jack.
2. Jak se jmenuješ?
3. Čau, jsem Daisy.
4. Kdo je to?
5. To je Polly.
Pokud Vám jde spustit Adobe Flash Player, zahrejte si Game 1. Napište mi, jak jste byli úspěšní.
Tak hodně zdaru, budu se těšit na Vaše odpovědi.
Eva Malíšková
eva.maliskova@zsfrystak.cz

Podstatná jména:
Urči, zda se jedná o název osoby, zvířete, věci, vlastnosti nebo děje:
MAMINKA: ________________
MYŠ: ___________________
LASKAVOST: _____________________
ZLOST: ________________________
POČÍTAČ: __________________________
SKÁKÁNÍ: __________________________
LIDUŠKA: ____________________________
OPICE: _____________________________
NENÁVIST: _________________________
PLAVÁNÍ: ___________________________

Tvorba množného čísla u podstatných jmen:
Můžeme si říct JEDNA MAMINKA – DVĚ MAMINKY
VIDÍME, ŽE SE NÁM ZMĚNILA POUZE KONCOVKA.
PROTO SI VŽDY ŘEKNĚME JEDNA A PAK JINÉ ČÍSLO.
Zkus si procvičit – stačí ústně

Jedna BABIČKA – dvě __________________
Jedna holka – dvě ____________________
Jeden kluk – dva _____________________
Jeden pes – dva _____________________

Podstatná jména OBECNÁ A VLASTNÍ.
Podstatnými jmény obecnými nazýváme jakoukoliv osobu, zvíře nebo věc. (maminka, pes, kočka,
tatínek, …)
Píšeme zde MALÉ počáteční písmeno.
Podstatnými jmény vlastními nazýváme konkrétní jména osob a zvířat. Píšeme je s velkým
počátečním písmenem. (babička Eva, maminka Jana, pes Ťapka, kočka Míca..)

