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Milí třeťáčci, opět se setkáváme po týdnu u dalších úkolů. Chválím vás za krásné obrázky do prvouky
a plnění kvízů. Pokud vám ještě nějaký kvíz chybí, odešlete mi ho prosím. Tento týden nás čeká kvíz
z českého jazyka -. Předpony vy/vý. Ve video setkání se budeme věnovat matematice.
ČESKÝ JAZYK: Tento týden si ještě dokončíme nějaké úkoly, které se týkají vyjmenovaných slov.
Pracujte v PS n a str. 63 Zopakuj si názvy slovních druhů, jsou v učebnici na str. 54, přečti si
v učebnici žluté rámečky. Pracuj v učebnici na str. 55 s obrázkem a hledej podstatná jména.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html
Na tomto odkaze si můžeš procvičovat vyhledávání podstatných jmen.
MATEMATIKA: Tento týden pracuj v učebnici na str. 77, dokonči cvičení 4,5. Dále pracuj v uč. na str.
78/ 2,3. Dále pracuj v PS 25/7.
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskemtabore/prikladyC1.htm
Na tomto odkaze procvičuj písemné sčítání.
Dobrovolný úkol: PS 25/4
PRVOUKA: Tento týden se budeme stále věnovat neživé přírodě, konkrétně horninám a nerostům./
Až se vrátíte do školy budeme pracovat s nerosty prakticky/ Podívej se do učebnice na str. 47- 48.
Přečti si o jednotlivých nerostech a horninách. S pomocí učebnice pracuj v PS na str. 40
ANGLICKÝ JAZYK: Pracuj v učebnici na str. 46 – poslechni si nová slovíčka a písničku. / poslechy zase
pošli na váš e-mail/ Do slovníčku si zapiš tato slovíčka: big, small, clean, dry, wet, dirty, new, old.
ČTENÍ A PSANÍ: Tento týden si zase vyber nějaký článek v Bublině a splň úkoly, pokračuj v písance./ 1
– 2 strany/
Mějte se moc hezky, myslím na vás. Pracujte poctivě a trpělivě. S pozdravem p. uč. Lucie B.

