9. 11. – 13. 11. 2020
Barbora N.
3. ročník
============================================

Prvouka
Podzimní zelenina
Pracovní sešit s. 13
Zelenina – pracuj s internetem = nakresli.
Podzimní ovoce
Pracovní sešit s. 14
Ovoce – pracuj s internetem = nakresli.

________________________________________________________________
Český jazyk
Pondělí
Písanka č. 2 - s. 3/28. Psaní E.
Nácvik E – pouze tři řádky. Víc nepiš.
Do malého školního sešitu – ČJ – napiš dva řádky písmene E.
Nejdříve však datum!
Čítanka – s. 24/ 1, 2, 3, 4.. I, i. Čti nahlas. Slož jména.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Úterý
Písanka č. 2 - s. 3/28. Vlastní jména: Ema, Eva, Ela.
Čítanka – s. 24/5, 6. Čti dvojice slov. Hledání opaku.
Malý sešit ČJ. Napiš datum. Opis – Čítanka s. 24/5. Napiš čtyři dvojice slov: př. černá
kočka, chytrá liška, modrá barva, rovná linka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Středa
Písanka č. 2 - s. 3/29. Piš – i, čí. Doplň „čí“ do slov. NEPIŠ slova!
Čítanka – s. 25. Kupa hádanek a říkanek. Přečti. Hádej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek
Písanka č. 2 - s. 3/29. Včera jsi doplnila do slov „čí“ – nyní slova napiš.

Čítanka – s. 26. Písmeno j, J. Přečti po cv. 1: „Co je to?“ /hádanka – kamna/.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pátek
Písanka č. 2 - s. 3/30. Písmeno I. Vlastní jména – Iveta, Ivana, Igor.
Čítanka – s. 26/2, 3. Procvič písmeno – j, J.
=============================================================
=============================================================

Matematika
Počítáme do 20 – malý žlutý sešit /se slonem v autě/
Počítání do 20 bez přechodu přes desítku
Pondělí
s. 15/1, 2, 3, 4. Čti čísla. Počítej, kolik je hodin.
Nezapomeň připsat za číslem písmeno h = hodin /příklad: 10 h + 3 h = 13 h/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Úterý
s. 15/5 Napiš číslem. /příklad: 1 desítka + 5 jednotek = 15/
S. 16. Počítáme s penězi do 20 bez přechodu přes desítku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Středa
s. 17 – počítej pouze 6 řádků (polovinu zadání).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek
s. 17 – počítej zbývající příklady na stránce.
Učebnice /velký sešit/ - MATEMATIKA 3.
S. 12/1 (dole) – opiš 8 příkladů do – malého sešitu: matematika – a vypočítej. Piš do
dvou sloupců – levá strana 4 příklady, pravá strana 4 příklady.
Napiš datum!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pátek
s. 18 – Malované slovní úlohy. Pohádkové čtení.
Čti. Počítej káčátka a kuřátka.

