3. ročník
3. A
Vyučující: Hana Švédová

ČESKÝ JAZYK
Učebnice str. 88 - přečti, 88/3 napiš krátké vyprávění
Pracovní sešit str. 55 – vypracuj
Písanka str. 12 - přečti a napiš alespoň 4 věty
Čítanka str. 80 – 81 - přečti, odpověď na otázku č. 6 nakresli na papír

MATEMATIKA
Učebnice str. 71 – 72 - přečti si a doplňuj
Pracovní sešit str. 16 - vyplň úlohy, str. 18/ 1 – 3, vypočítej

PRVOUKA
Učebnice str. 44 – 45 - přečti, zkus splnit problémový úkol
Pracovní sešit str. 37 – 38, 37/ 4, 5 jen stručně

Komunikace: mail
Děkuji všem, kteří již vypracované úkoly posíláte. V případě určitých nejasností nebo pocitu
přetížení se neváhejte ozvat.
Těším se na vás.

3. B
Vyučující: Věra Sklenářová

Český jazyk
Učebnice - přečíst str. 74, ústně připravit cv. 2 a) b)
- str. 78/2 a) napsat do domácího sešitu
Pracovní sešit - dokončit str. 46
Naučit zpaměti vyjmenovaná slova po V.

Matematika
Učebnice - str. 82/7a 82/10 spočítat do sešitu
Pracovní sešit - str. 26/1, 2 Prvouka - Učebnice str. 40 – 41 přečíst a stručně písemně
odpovědět na otázky na str. 41 Pracovní sešit - zahraj si se sourozenci nebo rodiči hru
Cestujeme po Česku
Pokud si s něčím nebudete vědět rady, dejte mi vědět. Věřím ale, že si s úkoly poradíte.

3. C
Vyučující: Jana Vejvodová

Český jazyk
PS str. 52, 53, 54
Uč. str. 82 – 83 - na folii nebo okopírujte - naučit, jak jdou po sobě slovní druhy-možno
vyrobit barevnou tabulku podle str. 85
Uč. str. 86 - 87, PS str. 55
Matematika
Uč. str. 83 - 85, PS str. 24 - 25, opakovat násobení a dělení
Prvouka str. 51 - 52, PS str. 43, 44
Číst.
Děkuji všem a zdravím. Jana Vejvodová
ANGLICKÝ JAZYK
Vyučující: Kubásková Kateřina

HAPPY STREET 1
1/ Učebnice str. 39. Read and move. Čti a hýbej se.
Let´s dance!

Pojďme tančit!

Move you legs, arms, all your body!

Hýbej nohama, pažemi, celým tělem!

Move your body parts! (A hýbej částmi těla):
1/ Move your head..

Move your hand.

2/ Move your arms

Move your foot.

3/ Move your .

Move your leg.

2/ Učebnice str. 39
Move your arm like this!
Now my turn.

Hýbej rukou takto!
Teď jsem já na řadě.

3/ Poslechni a zazpívej si písničku (několikrát). Většina jí asi zná:
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
Kdo se chce naučit více částí těla:
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
Slovní zásoba k písničce:
This is me = to jsem já
EYES = OČI

MOUTH = ústa

NOSE = NOS

MY = moje

CHIN = brada

HANDS = ruce

FINGERS = prsty
4/ Pracovní sešit str. 97, úkol 2 and 3.
Prosím pošli foto na můj mail: kubaskova@zsdobrichovice.cz nebo Whats up do pondělí
30. 3. 2020 Děkuji.
Komunikace:
Mail, bakaláři, whats up
Společná hodina na whats up – středa od 8 hod. - podrobnosti ve zprávě rodičům.

Vyučující: Lucie Wladařová

prac. sešit str. 55 cv. 1 + 2 - nakresli obrázky na nábytek a pak procvičuj otázku - Where is
your pear? It´s on the chair atd. My friend může být sourozenec nebo rodiče VYFOTIT
prac. sešit str. 56 - obrázek A nebo B? - čti věty pod obrázky VYFOTIT
online cvičení a písnička - procvičte si vazbu THERE IS/THERE ARE nejdříve formou písničky,
pak cvičení, kterých najdete i více, stačí udělat dvě
https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo
https://agendaweb.org/exercises/grammar/there-is-there-are/index.html
online cvičení a písnička - sloveso HAVE GOT/HAS GOT opakování
https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE

https://agendaweb.org/exercises/verbs/have-got-mixed
Doufám, že se dětem práce online líbila, napíší 4 věty (cokoliv co je napadne) s použitím
HAVE GOT/HAS GOT a THERE IS/THERE ARE - do sešitu a vyfotit
Prosím vás o zpětnou vazbu, zda toho není moc, baví to děti, rozumí všemu? Pár z vás již
psalo a moc si toho cením. Stačí jedna věta.

Vyučující: Jana Moravcová

1. Učebnice s. 35 – přečíst rozhovor nahlas
2. Ústně procvičit všechny obrázky v zeleném rámečku a ptát se na všechny hračky, které
mají děti u sebe. U každého obrázku ústně vytvořit 3 věty tak, aby byla odpověď kladná (Yes,
I have) a 1 větu tak, aby byla odpověď záporná (No, I haven´t).
Př. 1. obrázek Joe
Have you got a small green kite? Yes, I have.
Have you got a big purple boat? Yes, I have.
Have you got a big blue ball? Yes, I have.
Have you got a big red kite? No, I haven´t.
Takto ústně procvičit všechny obrázky.

3. Podívat se na video a odpovědět. Můžeš si video zastavovat a opakovat nahlas, co
potřebuješ.
https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI
1. Na jaké školní pomůcky se maminka ptá Tonyho? Napiš jednoslovně ve správném
pořadí podle videa.
2. Ústně si zopakuj číslovky, které jsou napsané na tabuli (na videu), říkej si je po
jednotkách. Nulu můžeš vynechat, pokud nevíš.
Př. 29 – two, nine
3. Jak se anglicky řekne „Co je toto?“ – Napiš do školního sešitu.
S dětmi ještě procvičíme přes WhatsApp, pokud se nám podaří spojit 
Pokud budete cokoliv potřebovat, zavolejte nebo napište. Děkuji.

Vyučující: Petra Mejstříková Sulková

Hello!
Začínáme 6. lekci.
V pracovním sešitě str.: 51/2 křížovka – umíš doplnit a hlavně, víš, co které slovíčko
znamená? Vyplň křížovku a spoj slovíčko s obrázkem, obrázky si můžeš vybarvit.
Do školního sešitu opiš slovíčka, a když budeš mít čas, namaluj si k nim i obrázky. Nápovědu
hledej v učebnici na straně 40.
Učebnice str.: 41 – komiks – přečti si a zkus napsat do sešitu, jak se řekne: ve skříni, pod
židlí, na stole.
Ve čtvrtek v 9. hod. se potkáme v online třídě a společně si probereme správné odpovědi.
Už umíme sloveso HAVE GOT, jukni do sešitu a zopakuj si ho. Třeba by Ti pomohla tato
písnička: https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI
Těším se na Vás.
Have a nice time and good luck!

