3. ROČNÍK
Středa 18. listopadu

ČJ

PVK

M

AJ

VS po b – připomenutí - uč. 33/9 – do sešitu ČJ 1
Bydlit, obyvatel, byt – slova příbuzná – uč. 34, PS 25
 Uč. 34/1,2 – příbuzná slova – ústně, uvést, se kterým slovem je příbuzné,
do sešitu napsat v pořadí, jak budeme doplňovat do vět.
 PS 25/1 – doplň název obce , vlasti,
 PS 25/2 – doplň iy, nad slovo tužkou se kterým slovem je příbuzné
 PS 25/3 – doplň správné tvary
DÚ – žlutý PS 5/10, 11, 6/14
Užitkové plodiny - Uč. 19, 20, PS 19
 Obilniny, okopaniny a příklady podle učebnice
 Léčivé rostliny a příklady podle učebnice
 Olejniny a příklady podle učebnice
 Textilní plodiny, pícniny a příklady podle učebnice
Opakování násobků 0 – 5 – M2 – matematický diktát
Násobky č. 6 – uč. 35 + PL Hrad rytíře Větrníka
 přehled násobků.
 nové spoje: 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 a odpovídající příklady dělení
 cv. 2 a 3 ústně
 PL – procvičení násobení a slovních úloh na násobení
DÚ – PL Násobky č. 6 Opakuj si
Opakování slovíček učebnice str. 16
Procvičuj si dolní rámeček. Ke každému slovíčku si řekni i barvu. /Př.: a green car/
Napiš si fráze do sešitu: Is it a car? – Je to auto?
Yes, it is. – Ano, je.
No, it isn´t. – Ne, není.
Nauč se fráze, budeme ve škole procvičovat.

Čtvrtek 19. listopadu

ČJ

Čt
M

PVK
AJ

Opakování - diktát být, bít – probrané a procvičené věty.
Bydlit, obyvatel, byt – slova příbuzná – uč. 34, PS 26
 Rozdíl bydlo – bydlení, bidlo – tyč – Pálí ho dobré bydlo. Vor se řídí
pomocí dlouhého bidla. Slepice se na noc usadily na bidlo. – sešit ČJ 1
 Uč. 34/5 – ústně se zdůvodněním
 Uč. 34/6 – ústně, zdůvodnění, přepis do ČJ 1
 PS 26/4,5
DÚ – žlutý PS 6/15, 16
Společné čtení knihy – Já Baryk, 2. kapitola + záznam do PL
Opakování násobků 0 – 5 – M2 – matematický diktát
Násobky č. 6 – uč. 36 + PL Hrad rytíře Větrníka
 Uč. 36/4 – 7 - ústě
 PL – procvičení dělení a slovních úloh na dělení
DÚ – PL Násobky č. 6 Už to umíš
Opakování - PS 18
Slovníček str. 9 – přepiš ostatní slovíčka: farm, monster, donkey, skittles. – 1.
Sloupec anglicky, druhý česky. Tato slovíčka se nauč.
PS str. 20/2 – fráze Is it a ..?
PS str. 21/3 – doplňuj do bublin – frázi What’s this (Co je to) máš již doplněnou.
 I don’t know – /aj dont nou/ - Já nevím.

Pátek 20. listopadu

ČJ

Čt,Ps
G

Opakování –uč. 34/5 – 2. – 6. větu + 9. a 10. větu přepiš do diktátového sešitu.
Příbytek, nábytek, dobytek – slova příbuzná – Uč. 35, PS 26
 Uč. 35/1,2,3 – slova příbuzná přiřazujeme ústně k VS , doplňujeme do vět.
 Uč. 35/4 – hra s kartičkami
 PS 26/1,2,3
DÚ – žlutý PS 6/17, 19
1. Společné čtení knihy – Já Baryk, 3. kapitola + záznam do PL
2. Psaní slov – hlavolamy – pís, 20, ČSP str. 27, čtení vlastní knihy
Opakování – rýsuj podle diktátu
 3 různoběžné přímky a, b, c
 Bod P, přímky d, e, které bodem P procházejí
 Úsečky RS, bod T, který leží na úsečce RS a bod V, který na ní neleží.
 Body K, L, přímku k, která prochází body K,L. Zapiš délku úsečky KL
v cm.
Jednotky délky
 Uč. 116/1,2 – tabulka do sešitu. Ukázky a vysvětlení
 Uč. 116/3 – do sešitu.
 Uč.116/4 – ústně, 3. a 4. sloupec do sešitu převody 2 dm = 20 cm …
Měření na cm a mm
 Uč. 116/5 – ústně – délka tužky, šířka sešitu, výška sešitu, šířka učebnice,
výška učebnice, šířka malíčku, šířka palce
 Sešit – narýsuj 5 úseček IJ, KL, MN, OP, RS . Změř a zapiš jejich délku
v cm a mm
Rýsování úseček dané délky – do sešitu
1. Narýsuj delší přímku
2. Vyznač na ní první bod a popiš ho.
3. Od tohoto bodu naměř požadovanou délku a vyznač 2. bod. Popiš ho.
 Narýsuj /AB/ = 4 cm, /CD/ = 12 cm, /EF/ = 5 cm 3 mm
DÚ – PS 43/2 - 6

