Úkoly pro 3. ročník na 4. a 7. května 2020
Český jazyk – slovesa – osoba a číslo
Učebnice str. 81, 82/ (pozor na různá vydání učebnice) – pročti si žluté tabulky
zapiš do ČJ – Š
Slovesa osoba a číslo
Číslo jednotné – zkratka č.j.
Číslo množné – zkratka č. mn.
1.
osoba – já
1. osoba – my
2.
osoba – ty
2. osoba – vy
3.
osoba – on, ona, ono
3. osoba – oni, ony, ona
Příklad určování: maminka koupila , řeknu si kdo koupila?(ona) – os.3.,č.j.
Učebnice cvičení 81/3 piš do ČJ- Š (jsou to modré budíky, vstávám......)
List strana 69 – číslo sloves, strana 70 – osoba sloves
Matematika – procvičování
Učebnice
str.77/ cvičení 26 – 31 projdi si ústně
str. 77/ cvičení 32,35 vypočítej do M-Š
List 36,37 procvičování
Geometrie – téma „Mnohoúhelníky,obdélník, čtverec“
Pracovní sešit str. 53
List 26 – vybarvuj správné pole
Prvouka téma „Živočichové“
Učebnice – str. 56,57 přečti si a prohlédni obrázky a zapiš do sešitu
Zápis do sešitu –
Společné znaky živočichů
ze strany 56 a 57 vypiš zelené rámečky
Pracovní sešit – str. 51 vypracuj
Sloh:
Přání ke dni matek
Napište či vyrobte mamince nějaké hezké přání ke Dni matek, určitě si ho zaslouží a udělá ji velkou radost
Na internetu se můžete inspirovat básničkami
Mamince k tomu můžete přiložit i sloh, kde jste maminku popisovaly či ji můžete darovat vysvědčení, které jsem pro
vás připravila
Čtení/psaní:
Písanka str. 15 a 16
Kdo ještě nemá přečtenou knížku za měsíc duben a zapsanou ve čtenářském deníku, tak dodělá
Anglický jazyk:
Pracovní sešit str. 71-73 (nemusíte dělat všechna cvičení)
Učebnice str. 80 a 81 – pročíst
Anglická abeceda – už jsme ji probírali, tak si ji zopakujte a vlepte si ji do sešitu školního - stáhnout abecedu
Zapsat do sešitu školního tyto fráze:
What´s your name? Jak se jmenuješ?
[Vots jór nejm]
Can you spell it? Můžeš mi to vyspelovat?
[Ken jů spel it]
What´s your surname? Jaké je tvé příjmení?
[Vots jór s´nejm]

.

