3.ročník
1.skupina –Adam, Matouš, Ráďa, Ema K. 2.skupina –Matěj T., Matěj V., Venda, Emily
➢Český jazyk
•ÚT 1.skupina 10:00, 2. skupina 10:45 Opakování- vyjmenovaní slova z,b,l,m, práce s textem (UČ str. 62, 63/6)
opakování učiva (spodoba znělosti 65/22)
•ST 1. skupina 8:15, 2. skupina 9:15 Opakování učiva, PS: 32, 33
•PÁ 1. skupina 8: 30, 2. skupina 9:15 Opakování učiva UČ. 66, 67, vyjmenovaná slova po p (seznámení)
D. Ú.: psaní deníku (vyfoť a pošli, prosím), diktát dle záznamu 67/29 (vyfoť a pošli na skype), přečíst si báseň
v sešitě „VYJMENOVANÁ SLOVA“ str.17- NA PÁTEK
➢Matematika
•PO 1. Skupina 10.00-10.30; 2. Skupina 10.30 –11.00
• Připrav si PSII, učebnici, sešit a tužku. Budeme zapisovat do hada příklady s násobením a sčítáním, opakovat
indické násobení a opakovat symboly zvířátek: učebnice 39/4, PS: 57/3,57/1 a na straně 58 shrnutí
DU: opakuj násobilku, tu která ti nejde
•UT 1. Skupina 8.30 –9.15; 2. Skupina 9.15 –10.
• Připrav si PS, učebnici, a něco na dělení: fazole/ knoflíky/ kostky/bonbony… budeme DĚLIT SE ZBYTKEM, a
vracet neposedy: učebnice str 41, PS 58/1 a 57/4
DU: 58/2 v PS
•ČT 1. Skupina 10 -10.30; 2. Skupina 10.30 –11.
• Připrav si učebnici, sešit, PS a pastelky/fixy a nůžky. Budeme se zabývat SÍTÍ KRYCHLE: 59/3,4 a 59/5
•DU: jeden PL –vyber si jakýkoliv, po spočítání ho vyfot se na Skype. Dobrovolně: 57/4 b,c

➢Anglický jazyk
ČT první skupina 8.30 –9.15, druhá skupina 9,15 –10.00
• Budeme opakovat vazbu THERE IS/ARE a I HAVE GOT/ I HAVE NOT GOT: budeme kreslit: jednak svůj
vysněný pokojíček: každý ze skupiny nadiktuje svůj pokoj a potom si ukážeme, jak jste kreslili. Pokud nám
zůstane čas, nadiktujeme si nestvůrky, které budeme kreslit.
•HOMEWORK PS II: str. 2 a 3. Ofotit a poslat na Skype.
➢Prvouka
• PONDĚLÍ 22.2.-1.skupina v 8h, 2. skupina v 9h
• MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST, LIDSKÉ VÝTVORY= UČ 44-46, PS 38,39, nevyplňujte,
budeme pracovat společně
• Na Skypu bude video a hra
• Připravte si UČ,PS, čistý papír A4, penál, pastelky
• DÚ –do 28.2. – PS 39/3 vyfoť a pošli

