Dobrý den,
každý týden se zde objeví soubor učiva pro děti ze třetí třídy. Jedná se o týdenní přehled rozdělený
do jednotlivých dní. Prosím, dodržujte posloupnost dní a dělejte pouze jen ten daný den.
Školní sešity děti u sebe nemají, což nevadí. Pište, prosím, na libovolné papíry s linkami
(vše ukládejte, ráda se poté podívám, jak děti pracovaly).
Na konci souboru budou stále napsané internetové stránky, které jsou pro dobrovolné procvičování
učební látky.
Děti, berte domácí vyučování jako něco nového a neopakovatelného. Užijte si to a zahrajte si
s maminkou, tatínkem, sourozencem jakékoliv hry, na které si ze školy vzpomenete. Raději bych
byla, kdybychom byli všichni spolu, ale my to vydržíme a už nyní se na vás všechny moc těším! :)
S pozdravem
Mgr. Iveta Vojířová

ÚTERÝ 17. 3. 2020
1) ČESKÝ JAZYK
• Komukoliv doma řekni všechna vyjmenovaná slova, která známe (B, F, L, M, P, S, V).
Pokud si nemůžeš vzpomenout, koukni se do učebnice a znovu je natrénuj.
• Opiš do Taháčku mráčku příbuzná slova ke slovům POVYK, VY-, VÝ-. Učebnice strana 90.
• Ústně doplň cvičení 2 na straně 90.
• Pozor na předponu VY, VÝ! Už jsme si říkali, jak ji poznáme. Napiš na papír alespoň
10 slov s předponou VY ,VÝ. Může ti pomoci i učebnice na straně 90 cvičení 5.
2) MATEMATIKA
• Pověz někomu z rodiny násobky všech čísel (2 – 10).
• Vypracuj na papír cvičení 5 na straně 31 v učebnici.
• Na papír vypočítej úlohu na straně 28 cvičení 2 (učebnice). Nezapomeň na správný
postup – zápis, výpočet, odpověď.
3) ANGLICKÝ JAZYK
• Nech se od někoho vyzkoušet ze všech slovíček ve slovníčku.
• Doplň v pracovním sešitě na straně 51 cvičení 5. Věty o kočičce budou vypadat takto:
The cat is black and white. It can jump. It likes fish.

STŘEDA 18. 3. 2020
1) ČESKÝ JAZYK
• Znovu si zopakuj všechna vyjmenovaná slova, která už jsme probírali.
• Do Taháčku mráčku nakresli dva obrázky. Jeden ke slovu VYSEL a druhý ke slovu VISEL.
Rozdíl si přečti v učebnici na straně 90 cvičení 3.
• Bez pomoci učebnice napiš na papír, ke kterému VS patří tato příbuzná:
vyvýšenina
zavýt
výří
přežvýkavec
výskot
vymalovat
povykovat
žvýkačka
• Doplň cvičení 1 na straně 27 v pracovním sešitě.
2) MATEMATIKA
• Odečti pod sebou a proveď kontrolu. Nezapomeň, že větší číslo musíš napsat první!
78, 16
89, 56
33, 68
19, 44
37, 66
• Sečti pod sebou a proveď kontrolu. U sčítání už je jedno, zda větší číslo napíšeš první či
druhé.
58, 24
67, 13
27, 60
18, 18
17, 76

ČTVRTEK 19. 3. 2020
1) ČESKÝ JAZYK
• Znovu zopakuj všechna vyjmenovaná slova.
• Vymysli a řekni alespoň 10 slov s předponou vy-, vý-.
• Ústně vyřeš cvičení 1, 2, 3 na straně 91 v učebnici.
• Ze cvičení 2 si vyber libovolných pět vět a napiš je na papír.
2) MATEMATIKA
• Vyřeš na papír cvičení 6 a 7 na straně 37 v učebnici.
• Počítej nahlas po stovkách do tisíce (sto, … , tisíc).
• Zopakuj si, kde najdeme u čísla stovky, desítky, jednotky, např.: 652.
• Kolik má číslo jednotek, desítek a stovek? Vyřeš dle příkladu na papír.
758 7 stovek
5 desítek
8 jednotek
985
356
128
457
635
898
777
3) PRVOUKA
• Podívej se do učebnice na stranu 42 na potravinový řetězec.
Vidíš, co slouží postupně komu za potravu? Kukuřici sní myška, myšku uloví liška a lišku
káně. Tomu říkáme potravinový řetězec.
• Prohlédni si obrázky živočichů na straně 42 pod nadpisem Dýchání. Říkej nahlas o jakého
živočicha se jedná a zda je to živočich, který žije ve vodě či na souši.
• Zapiš do sešitu:
POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC
= Každá rostlina nebo živočich slouží nějakému jinému živočichovi jako potrava
- kukuřice, myš, liška, káně
- ZDE VYMYSLI JEŠTĚ DVA POTRAVINOVÉ ŘETĚZCE
DÝCHÁNÍ U ŽIVOČICHŮ
- Živočichové žijící na souši spotřebovávají ze vzduchu kyslík.
- Vodní živočichové přijímají kyslík z vody.

PÁTEK 20. 3. 2020
1) ČESKÝ JAZYK
• Vyber si jednu řadu z VS (B, L, M, P, S, V) a seřaď tato slova podle abecedy. Piš na papír.
• Vypracuj cvičení 2, 3, 4 v pracovním sešitě na straně 27.
• Zopakuj si řady všech vyjmenovaných slov (místo Z).
2) MATEMATIKA
• Nahlas říkej násobky čísel od 2 do 10.
• Počítej nahlas po stovkách do tisíce.
• Vypracuj celou stranu 23 v pracovním sešitě.
3) ANGLICKÝ JAZYK
• Vezmi si k sobě pomocníka (maminku, tatínka apod.). Pomocník drží tvůj slovníček a ty
stojíš. Pomocník říká slovíčka česky, ty anglicky. Pokud nevíš, jak slovíčko přeložit, začneš
skákat na jedné noze. Od skákání tě vysvobodí pouze tři správně přeložená slovíčka za
sebou.
• Vypracuj cvičení 6 a 7 na straně 51 v pracovním sešitě.
• Podívej se do učebnice na stranu 38.
• Napiš do slovníčku:
shoulder
[šould(r)]
rameno
arm
[a:m]
paže
hand
[hend]
ruka
finger
[fing(r)]
prst na ruce
neck
[nek]
krk
tummy
[tami]
bříško

PROCVIČOVÁNÍ NA INTERNETU
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•
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•

skolakov.eu
matika.in
gramar.in
rysava.websnadno.cz
umimematiku.cz
fraus.cz

