Milí třeťáčci,
jak jste si již mohli všimnout, po dobu domácího vyučování jsou úkoly
pro 3.A a 3.B stejné. S paní učitelkou z 3.B spolupracujeme, a proto i
tento dopis pro vás bude společný.
To, že na vás stále myslíme a pevně věříme, že jste zdraví, určitě víte.
A jak zvládáte učivo?
Doufáme, že vás baví i výuka doma. Můžete si učivo dávkovat podle
sebe. Jistě se vám daří úkoly plnit a věříme, že jste sami na sebe hrdí, že
to zvládáte i bez školy!
Přikládáme e-mailovou adresu, na kterou nám pište případné dotazy:
domacipripravyzs@seznam.cz
Pokud nám na ni napíšete, pošleme vám v příloze řešení některých
cvičení.
Budeme rády, když nám pošlete i nějaký obrázek či
domácí výrobek. Těšíme se!
E-mailová adresa je pro obě třídy stejná, a proto na vaše dotazy může
reagovat kterákoliv z nás.
Chtěly bychom také moc poděkovat vám, vážení rodiče. Víme, že to
nemáte jednoduché a věřte, že velmi oceňujeme vaši snahu a úsilí o
zvládnutí všech úkolů. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište nám na
výše uvedenou e-mailovou adresu, zpátky vám pošleme i řešení
některých cvičení. Děkujeme a držíme palce!
Ještě jedna bohužel nepříjemná zpráva: vzhledem k současné situaci
letos odpadá výchovně vzdělávací pobyt v přírodě.
A teď už s chutí do práce a myslete na to, že jsme v duchu stále s vámi!

Úkoly 3. třídy

30.3.-3.4.2020

Český jazyk:
Pracovní sešit:
V minulém týdnu jsi měl za úkol cv.4 na str.18, pokud si chceš zkontrolovat
správnost, máš ho v příloze mailu
str.20 cv.1 – pouze vypiš slovní druhy do tabulky
cv.2 si pouze hlasitě přečti
str.21 – nahlas si přečti text a potom do řádků vypiš různé tvary daných slov
podle tohoto vzoru: budka – budce, budku, budkou, budky
POZOR! Nepatří tam slova vrabčí, mladí, mladý – to jsou slova příbuzná
str.22 si jen přečti, ať víš, že existují slovní druhy ohebné a neohebné, ve škole
se k nim ještě vrátíme
str.23 – v příloze mailu máš řešení, opiš si jej
str.24 cv.1, 2, 3
Při plnění úkolů čti dobře zadání a čerpej ze sešitu Pravopis.
Vyjmenovaná slova hrou: str. 54, str.55 – pouze a) – popros někoho v rodině,
aby ti nadiktoval diktát ze str.57 B ( řešení všech cvičení najdeš vzadu v sešitě
)
Písanka: str.10 - každé písmeno napiš nejvýše dvakrát
str.11 – řešení křížovky najdeš v příloze mailu
str.12 vynech, napiš str.13
Čtení: libovolná knížka dle vlastního výběru

K procvičování učiva můžeš použít portál https://skolakov.eu/ nebo
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

