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Úkoly – 3.ročník - 16.11 – 20.11
Milí třeťáci, čeká nás další týden vzdělávání na dálku. V pondělí bude naše hodina i angličtina, jak jste
zvyklí, ale v úterý je státní svátek, takže doučování tedy nebude. Děkuji za Vaši účast i poctivou práci
na hodinách, za všechnu vaši odeslanou práci a aktivitu. Mám ze všech fotek velkou radost. Díky vaší
zpětné vazbě mám lepší přehled a mohu lépe reagovat. Přeji vám, ať to všechno i nadále dobře
zvládáte s úsměvem na rtech. Pokud byste cokoliv potřebovali, můžete se na mě obrátit.
Český jazyk
Tento týden budeme ještě upevňovat a procvičovat vyjmenovaná slova po Z. Pokud jste všechno
nestihli z minulého týdne, můžete si tento týden dokončit. Prosím, aby měly děti na pondělní hodinu
nachystané 2 větší kartičky – na jedné měkké i (z jedné strany krátké a z druhé dlouhé) a na druhé
tvrdé y (zase krátké a dlouhé).
Uč. str.94/4 - do sešitu si přepsat modrý rámeček
Uč. str. 94/3, 5 – vypsat jen slova, 8
Procvičování online nabízím na těchto stránkách:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-1-uroven/3978
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/2297
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-z?source=explicitKC#
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/tvary-vyjmenovanychslov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisny-trenazer/cviceni1.html
Čtení
Čtení s porozuměním – str.30, 31 – přečíst úryvek z knihy o Mikulášovi a vyřešit úkoly
Psaní
Písanka – 1 stránka
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Matematika
Prosím, aby si všechny děti na naši hodinu vyrobily kartičky 0 – 10 a aby měly
na každou hodinu nachystané bílé tabulky ( + fix + hadřík ).
Uč. 26 – Zvířátka dědy Lesoně – pokud by s tím děti měly problém, prosím
napište mi a udělám to s nimi ve středu na hodině
26/1 – děti si mohou zopakovat obrázkové rovnosti ( např. pes a kočka jsou
stejně silní jako koza )
26/2 – přepsat do sešitu a pokusit se přidat slabšímu družstvu jen jedno
zvířátko
Pr.s. 21/22
Pr.s. 22/1, 2, 4
Pr.s. 22/5 – děti si mohou vyzkoušet, které příklady už zvládnou
Prvouka
Budete zkoumat vlastnosti látek kolem nás – uč.21, pr. s. 19.
Hry – děti mohou hádat věci se zavázanýma očima pomocí hmatu, čichu,
chutě, sluchu
Pr.s. 19/4 – Děj, kdy dochází ke změně kapalné látky na látku pevnou se nazývá
tuhnutí.
Děj, kdy dochází k přeměně látky kapalné v plynnou, se nazývá
vypařování.
Bylo by fajn zkusit s dětmi i pokus o rozpustnosti látek – 19/5.
Budu se těšit na fotodokumentaci vašich pokusů.
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Tip na procházku ( TV + VV )
Na procházce nebo někde v přírodě se můžete společně pustit do podzimní
mandaly z listí a z přírodnin. Určitě nezapomeňte vaše výtvory vyfotit a poslat
mi je.
Mandala – kruhový obrazec, při jehož vytváření bychom mohli krásně relaxovat
a užívat si libé pocity.
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Ahoj třeťáci!
V minulé hodině jsme se naučili používat slovíčko CAN – umět, smět. Teď si své
znalosti můžete vyzkoušet.
1)

Posílám vám odkaz na kvíz: https://tinyurl.com/yxkysu36
Pokud nebude fungovat, tak to znamená, že se proti mně obrátila
moderní technologie.
Kdyby něco, tady máte náhradní odkazy, které vyplňovat nemusíte,
pokud kvíz funguje. Klidně si je ale vyzkoušejte. Každá práce navíc vám
pomůže zlepšit se v angličtině. V prvním odkazu doplníte can(+) nebo
can’t(-). Ve druhém odkazu musíte rozházené věty seřadit správně. Jak
ale říkám, tohle je nepovinné:
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/modals/can2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/can3.htm

2)

Abyste věděli, jak na kvíz, připomeňte si minulou hodinu. Podívejte se
buď na video, se kterým jsme pracovali:
https://www.youtube.com/watch?v=ROzhm8va_8&ab_channel=WoodwardEnglish
nebo na video, které jsem pro vás vytvořil:
https://www.youtube.com/watch?v=VmxrGTalbrk&t=3s&ab_channel=U
%C4%8Ditelskej

3)

Zopakujeme si čísla. Napište je slovy v následujícím cvičení:
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-1-uroven/384

