3.ročník
1.skupina –Adam, Matouš, Ráďa, Ema K.
2.skupina –Matěj T., Matěj V., Venda, Emily

➢Český jazyk
•ÚT 1.skupina 9:45, 2. skupina 10:45 Budeme o 106 trénovat vyjmenovaná slova po p 75/ 30 a zopakujeme si i ty, co už
známe z, b, l, m
•ST 1. skupina 8: 00, 2. skupina 9:00 Trénovaní vyjmenovaných slov a slovních druhů (sloveso, podstatné jméno), sesypou
se na nás vyjmenovaná slova po s (budeme potřebovat sešit vyjmenovaná slova)
•PÁ 1. skupina 8: 00, 2. skupina 9:00 Vyjmenovaná slova po S, UČ 76/77
D. Ú.: psaní deníku, sešit vyjmenovaná slova- přepis básničky str.21 vpravo dole, dobrovolný úkol: osmisměrka strana
23(můžete jich vyluštit, kolik chcete
)

➢Matematika
•PO 1. Skupina 10.00-10.30; 2. Skupina 10.30 –11.00
• Připrav si PSII., učebnici, pastelky a tužku. MINCE – reálné nakreslené…. Budeme počítat slovní úlohy s mincemi.
Učebnice 46/7, 47/9. V PS: 65/11,10
DU: 66/2

•UT 1. Skupina 8.30 –9.15; 2. Skupina 9.15 –10. 00
• Připrav si učebnici, sešit, PS a pastelky. HODINY – papírové, pokud máš. Budeme opakovat čas (čtvrthodina, půl hodina,
…). V učebnici 47/10 a v PS 66/1 a 65/12.
•DU: napiš si 6 příkladů do modrého sešitu na písemné odčítání, vypočítej a udělej zkoušku!
•ČT 1. Skupina 10 -10.30; 2. Skupina 10.30 –11.
• Připrav si učebnici, modrý velký sešit, PS a pastelky. Budeme se učit o PŘEDNOSTI MATEMATICKÁCH OPERACÍ II.
V učebnici koukneme na tabulku str. 48. 48/1 – přepíšeme do sešitu do hada. V PS 67/1,2,3
•DU: opakuj si násobilku

➢Anglický jazyk
ČT první skupina 8.30 –9.15, druhá skupina 9,15 –10.00
• Připravte si učebnici, PS a sešit. Psaní potřeby a pastelky. Budeme opakovat vazbu HE / SHE HAS GOT …
• budeme číst v učebnici na str. 11 a 12. V PS: 6/9. 8/14. Napíšeme si diktát 13/11. 10/1 – barvíme spolu, slovíčka napíšete
za DU. Budeme kreslit postavu (opakovat části těla, oblečení a barvy): Ona m á modrou sukni, zelenou halenku….
•HOMEWORK PS II. 10/1 – nová slovíčka.

➢Prvouka
• PONDĚLÍ 15.3.- 1.skupina v 8h, 2. skupina v 9h

• VZDUCH A PŮDA, SVĚTLO A TEPLO = UČ 52,53, PS 44,45 - nevyplňujte, na vybraných cvičeních budeme pracovat společně
• Na Skypu bude video a hra
• Připravte si UČ,PS, penál, pastelky ,sešit A5
• DÚ – do neděle 21.3., PS 46 + pokus - vyfoť a pošli (vysvětlím při hodině)

