3. ROČNÍK
Pondělí 1. 3.
Opakování
ČJ

Čt/ps

1. PL ČJ1 cv. 2 – doplň a podtrhni přídavná jména (v a/ jsou 3, v b/ jich je 5). Přepiš věty –
piš menším písmem, jinak se to tam nevejde. Nezapomeň: text obsahuje vlastní jména!
2. ČJ 1 – opiš větu z písně P. Nováka a urči slovní druhy /nad slova čísla 1 – 4 tužkou/.
5
7
Čtyři malí klokani australského původu navštívili Moravu kvůli svému obchodu.
Čtení s porozuměním si trénujete při plnění úkolu z matematiky - Doplňujte čitelně
smysluplné věty. Čitelně = dodržuj tvary písmen, výšku, jednotný sklon!!!
Trojciferná čísla – čtení, orientace v číselné řadě, řád číslic – PL M1 /1. 3./ str. 5,6

M
Úterý 2. 3.
Slovesa
ČJ
Čt/Ps
M

1. uč. 61 – definice, cv. 1 – ústně, 2 – diktujeme si věty do ČJ1.
2. PS 9/1,2,3 /po b – 2, po l - 6, po m – 8/
List prvouka – Vzácné nerosty

Připoj se na online hodinu
Porovnávání čísel – uč. 58, 59

Sledujeme počet sovek. 565 je větší.
Počet stovek je stejný, sledujeme
desítky. Větší je číslo 265.
265
266 Počet stovek je stejný, desítek také.
Sledujeme počet jednotek. Větší je 266.
Do M1 cv. 58/4 – Seřadíme pod sebe zvíře + délka
Vynech řádek.
Cv 59/7 – přelož list, piš 2 sloupce 5 + 4 př.
Vynech řádek
Cv, 59/10–jen porovnáme 192cm 1m 92cm
Vzácné
nerosty
– přečti si a zapiš do sešitu nerost a jeho využití – podtrženo. Na zítra se
PVK
nauč – uč. 47 + zápis v sešitě.
Středa 3. 3.
Procvičování pravopisu a slovních druhů. ČJ1 – uč. 62/4 – opiš, urči slovní druhy- tužkou
ČJ
nad slova.
Čt/Ps Čtení s porozuměním si trénujete při plnění úkolu z matematiky – slovní úlohy
Připoj se na online hodinu
PVK
Opakování- živá a neživá příroda, nerosty
Horniny – uč. 47, 48, během online výuky výklad učiva a zápis do sešitu PVK.
Porovnávání čísel – PS 9
M
Řešení slovních úloh – procvičování – PL M2
265
265

565
256

Čtvrtek 4. 3.
Přepis, podstatná jména a slovesa
ČJ
Čt/Ps
PVK
G

PS 9/4 – podtrhni sloveso. Celé cvičení pozorně přepiš do ČJ 1. Nad podstatná jména piš
tužkou č. 1, nad slovesa 5.
Pís. 5 – adresa, pís. 8 – psaní jmen. Zapiš vlastní četbu.
Horniny a nerosty – PS 40
Připoj se na online hodinu
Bod, přímka, úsečka, geom. útvary a tělesa – PL G1

Pátek - neděle 5. - 3.
Procvičování pravopisu, slovesa a přídavná jména – PL ČJ1 – cv. 3 i s úkoly dole
ČJ
Čtení vlastní knihy, nezapomeň, že bys měl/a/ číst každý den chvíli nahlas /5 – 10 minut/.
Čt/Ps
Porovnávání čísel PL M3/1.15, 1.16 a procvičování početních výkonů – PL M3/1,2,6
M
Odevzdání práce - pátek 5. 3.
Rokytnice – Během dopoledne do 12. 00 hodin do kontejneru.
Chlístov – 11. 00 hodin na návsi.

Veverka – vyzvedneme po cestě. Stačí nechat v 11. 00. hodin na schodech.
Odevzdáte:
1. Žákovskou knížku
2. PL Kos – DÚ z 26. 2., PL CJ1, PS ČJ, sešit ČJ1
3. PL M1, M2, M3, sešit M1, PS M
4. PL G1
5. PS PVK + list Vzácné nerosty + odpovědi
6. Písanka
7. Zápis vlastní četby

