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Úkoly pro třeťáky na týden 22.2. – 26.2.2021
Moji milí třeťáčci,
zdravím vás v novém týdnu. Vím, že už je to doma dlouhé a nevím, jak dlouhé to ještě
bude. Zkuste se každý den na něco těšit. Třeba na telefonát s někým vám milým, na
procházku, či na společný večer s rodinou, třeba u stolní hry. Zkuste k rodinné pohodě
přispět i vy

. Můžete nachystat večeři nebo nějaké milé překvapení, to budou

maminky koukat

.

Tak, jak jsme si už vyzkoušeli minulý týden, budeme občas psát malé prověřování
učiva, které oznámkuji. Napíšeme to v online hodině, vy mi to hned pošlete, já
ohodnotím, oznámkuji a vložím vám to do týmsů, kde najdete svou složku:
3.ročník –) Obecné –) Soubory -) Opravené písemky -) složka s vaším jménem
Český jazyk
V tomto týdnu dokončíme vyjmenovaná slova po M. Vyjmenovaná slova – dmýchat,
chmýří, nachomýtnout se a Litomyšl - a slova k nim příbuzná najdete v učebnici na
str. 51. Příbuzná slova si dopište do sešitu Vyjmenovaná slova hravě na str.13. Na
str.14 si několikrát přečtěte básničku o hlemýžďovi. Podtrhněte všechna slova, kde je
tvrdé y/ý po M a napište je dolů na linky (stačí každé jednou). Dále zkus v básničce
najít rýmy a vybarvi je stejnou barvou, např. doprava – otrava. Na str. 15 vás čekají
ještě 2 osmisměrky.
Pracovní sešit str.45, 46
Učebnice
Str.51/2 – doplnit slova a přepsat do sešitu
Str.51/3 – na fólii
52/1 – vyjmenovaná slova po M si opět napište na lístečky a děti můžou slova správně
seřazovat, hledat, které chybí a učit se celou řadu zpaměti
52/2,3,4 – na fólii nebo ústně, můžete pracovat s kartičkami vyjmenovaných slov
52/3 – je to příprava na diktát, v pátek si pár slovních spojení napíšeme
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Procvičování vyjmenovaných slov po M online nabízím tady:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovnispojeni/vyber.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BELO9aEvQPg
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5871
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5870
Tady si můžete zkusit doplňovací diktát a vyfotit mi výsledek:
https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-m-1-uroven/130

Písanka – str.5, 6, 7
Ke sluneční soustavě a planetám nabízím toto pěkné video:
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU&t=100s

Matematika
Uč. 52/1 - překresli si do sešitu tabulku
- násobilkový čtverec doporučuji nakreslit na mazací tabulku
- modrá čísla zůstávají stejná a mění se jen růžové číslo
- do tabulky vždy napiš součet středových (zelených) čísel
Uč. 52/2 – do sešitu pomocí šipkového zápisu narýsuj 3 čtyřúhelníky
- u každého čtyřúhelníku zjisti obvod (pomocí pravítka)v milimetrech a obsah
ve čtverečcích - . Polovinu čtverečku značíme p .
Uč. 53/3 - a), c)
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Uč. M - 54/4 – a), b), c), d), e), f)
Řešení a) součet 3 sousedních je 10 a čtyř čísel je 15
5
Pracovní sešit M

5

0

5

37/6 – odčítejte tak, jak jsme se učili
37/7, 10, 11
38/3 – dvoupodlažní výstaviště
38/4 – zkuste doplnit tabulku

Prvouka
Témata v uč. na str.40, 41 – Správná výživa a Denní režim. V pracovním sešitě
vypracujte str.34, 35
K tomuto tématu máte ještě za úkol vypracovat malý projekt. Máš na výběr z těchto
tipů. Můžeš jich vypracovat i víc.
1) Na větší formát papíru napište, nakreslete nebo vystříhejte z reklamních letáků
supermarketů příklady zdravých a nezdravých potravin (rozdělte papír na polovinu).
2) Zkuste navrhnout zdravý jídelníček na 1 den. Zamyslete se nad pěknou úpravou,
aby lístek sloužil jako menu (jídelní lístek) v restauraci
3) Zkuste na papír nakreslit talíř s návrhem zdravého oběda, aby v něm bylo vše
důležité (prosím o pěkné barevné zpracování a popis jídla).
Tipy na videa k tomuto tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs&list=PL9IynminI4W78EsEKOb25ebCq0oJqn22&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=pEMrzyiHiok
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Čtenářská výzva
Milí třeťáci, vyberte si oblíbenou knížku a vyfoťte ji v prostředí, které ji nejvíce
vystihuje. Vztahuje se k jejímu názvu, hlavní postavě nebo ději. Použijte cokoliv, třeba
i sebe, zvířecího mazlíčka, plyšáka, jinou hračku, přírodninu nebo věci denní potřeby,
originální prostředí a hlavně důvtip. Dejte si pozor, ať je na fotce vidět celý obal knihy.
Hodnotí se nápad, originalita a kreativita. Fotky pošlete do středy 3.3.2021. Už teď se
na ně moc těším!
Vaše paní učitelka Lucka

Angličtina
Ahoj třeťáci,
tentokrát se připravíme na pondělní test. Posílám Vám kvíz. Nezapomeňte, že jsme si
věty psali do sešitu. Koukněte do něj pro kontrolu.
Odkaz na kvíz:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gSANwzKe_UK9U1qK3TJCjd0
MLe9nGqdBqAXBgY6YzUJUNlExS0Q4M0lNUDU0WlhFRlJDWlA5TFJKMi4u

