
Ahoj třeťáci, 

začal měsíc květen a my se stále učíme na dálku. Většina z Vás pracuje podle pokynů a dostáváte pak 

průběžně i zpětnou vazbu (hodnocení). Ostatní zkuste se také připojit a zrychlit své tempo při plnění 

úkolů. V tomto týdnu Vám opět učivo rozdělím do dnů a posílejte ofocené stránky, když je budete mít 

celé hotové. V pátek bude zase Státní svátek, a tak budete mít úkoly jen na čtyři dny. A teď už úkoly 

na týden: 4. 5. – 7. 5. 2020. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Budeš pokračovat s vyjmenovanými slovy v pracovním sešitu a s písankou. 

Pondělí – VS str. 34/ cv. 18, doplnit a vyškrtat podle zadání 

                                      cv. 19, doplnit. Popros rodiče a zkus si napsat cv. 19 jako diktát do malého  

                                      sešitu, pak si červeně oprav chyby, které jsi  udělal/la. Jsem zvědavá, jestli  

                                      je všechny najdeš, pokud tam nějaké budou. Ofocené poslat (malý sešit). 

Úterý – VS str. 34/ cv. 20, nejdříve doplň i,í/y,ý a pak vybarvi. Ofocené pošli. 

              VS str. 35/ cv. 1, doplnit a naučit se řadu vyjmenovaných slov po s zpaměti   

              písanka str. 22, celá (str. 21 vynecháme), ofocené poslat 

Středa – VS str. 35/cv. 2, nedoplníš – usychat 

                                  cv. 3, jen ústně 

                                  cv. 4, dvojice slov: bít - být, mlít - mlýna, blýská – blízká, líže – lyže, my – mi,  

                                   mýt – mít, míjí – myjí, mýlí – milý 

                                   cv. 5, synonymum (slovo stejného nebo podobného významu), písmeno v závorce  

                                  napoví, v které řadě vyjmen. slov máš hledat. Poslat. 

               písanka str. 23, celá, ofocené poslat 

Čtvrtek – VS str. 36 a 37, podle zadání, poslat 

 

MATEMATIKA 

Budeš pracovat s učebnicí a s pracovním sešitem. 

Pondělí – projít v učebnici str. 83 – výklad 

                 PS str. 24/ cv. 1, 2, 3, rada:  cv. 2 Lada se stestim rozplakal (6), součet je výsledek při sčítání 

Úterý – PS str. 24/cv. 4, 5, ofocené poslat 

               projít v učebnici str. 84, 85 – výklad 

Středa – PS str. 25/cv. 1, 2, 3, 4 

Čtvrtek – PS str. 25/cv. 5, nejdříve si napiš výsledky do proužků, pak si vyber barvy a vybarvi, poslat 

                 Projít v učebnici str. 86 – na desítky jsme již zaokrouhlovali! 

                 Čísla 0, 1, 2, 3, 4 – zaokrouhlují dolů, čísla 5, 6, 7, 8, 9 – zaokrouhlují nahoru. 

                Přečti si žluté rámečky, jsou důležité!!! 

 

JÁ A MŮJ SVĚT (PRVOUKA) 

Čtvrtek – v učebnici přečíst str. 60, 61 

                  PS str. 53, 54, pokud nestihneš, dodělej v pátek 

 

Máte zase co dělat, tak se snažte a pracujte samostatně, pokud to půjde. Nepřidělávejte starosti 

rodičům, kterým děkuji za nelehkou práci s Vaším učením. 

                                                                                                                                    Iva Zoubková                

                                                                            


