
  

Zdravím všechny třeťáky a jejich rodiče, 
posílám učivo na týdny od 30.3. - 8.4. 2020 
Děkuji za zasílané práce a Vaše pružné reagování a velmi dobrou spolupráci. 
  
Matematika 
1.  Rozcvičky  do str. 15 (připomínám, násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním) 
2.  Velký pracovní sešit str. 31,32 (připomínám u cvičení 7 si zopakujte převody, budu ráda za foto. 
                                                 u cvičení 11 tvoříme příklady 6.8=48, 8.6=48, 48:6=8, 48:8 =6 
3. nové učivo - posílám video, vysvětlení vám pošlu na WhatsApp 
    Zkuste procvičit na pár příkladech, pouze dělení 2,3,4, maximálně 5 – ti, později pošlu pracovní listy 
Český jazyk 
1. opakovat vyjmenovaná slova – V  pracovní listy V1, V3, V4, V5 
2. Zajíc – str.46 
3. Modrásek str. 36 
4. cvičný sešit + uč. str. 112/2,5 procvičit si psaní celých vět, vybrat si, nebo i obě cvičení. Zde už 
všechno učivo dohromady - vyjm. sl., spodoba, měkké a tvrdé souhlásky)  budu ráda za foto. 
5. nové učivo - naučit se slovní druhy (vyjmenovat postupně s číslem a co vyjadřují) uč. Str. 128-
148, ke každému slovnímu druhu tam najdete žlutý rámeček Pamatujte si s výkladem  + přikládám 
video a stránku s   odkazem. 
  
AJ -  předložky 
on – na                      on the table - na stole 
in   - v                         in the bag – v tašce 
under – pod             under the chair – pod židlí 
Po předložkách před podstatnám jménem je vždy určitý člen the 
Pracovní sešit s. 52 cv. 1 Do rámečku přiřadit předložky, bez poslechu, jen podle významu 
obrázkuobrázku – na folii 
                          s. 52 cv. 2 přečíst, přeložit 
Umět pojmenovat domácí mazlíčky. 
Učebnice 
Prvouka 
1. učebnice str. 36, 37 
Živá příroda 
- tvoří ji živé organizmy: 
1, Houby 
2, Rostliny - byliny (např. sedmikráska)……………..Rozdělení -   naučit se 
                  - dřeviny (např. lípa srdčitá) 
3, Živočichové - bezobratlí (hmyz) 
                        - obratlovci (člověk) 
  
  
Houby 
- nemají kořeny, listy, květy a neobsahují zelené barvivo 
Dělíme je na : 
1, Jedlé (např. hřib smrkový) 
2, Nejedlé (např. hřib žlučník)……………………………….Rozdělení  - naučit se 
3, Jedovaté (např. muchomůrka červená) 
  
+ obrázek hub a popsat části podle učebice str. 37 
  



2. pracovní sešit str. 44, 45 
  
Ještě jednou moc děkuji za váš přístup a ochotu a tento týden můžete zase posílat stránky 
k opravení. Děkuji. 
Když děti nebudou něčemu rozumět, volejte, pište, WhatsApp. 
Všechny zdravím. 
Jana Piwková 
         
https://youtu.be/gHk1_dK-2rs dělení se zbytkem - příklady 
https://youtu.be/apn7PqAbVbU  dělení 3 se zbytkem 
  
https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/slovni-druhy/ 
  
https://youtu.be/DrpXdNNOCxQ slovní druhy 

 


