
Týdenní vzdělávací plán pro 3. ročník od 11. 5. do 15. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

- naučte se žlutý rámeček z učebnice na str. 76 ( číslo podstatných jmen ) 

- do školního sešitu vypracujte z učebnice na straně 76/2, 3, 4 

- pracovní sešit str. 15/celá, str. 16/1 dole + u cvičení 1 a 2 nahoře – ve větách již máte 

podtržené správné tvary podstatných jmen, nadepište nad ně jejich pád a číslo 

ANGLICKÝ JAZYK 

- do slovníku si zapište nová slovíčka a naučte se je 

boy  ( boi) chlapec, kluk¨ 

girl  ( ge:rl) dívka 

age ( eidž) věk 

photo ( foutou ) fotka 

address ( e´dres) adresa 

telephone ( telefoun) telefon 

- do školního sešitu přeložte níže uvedené věty 

 

Jsem chlapec. 

Mám malého černého psa. Mám ho rád.  

V lese je veverka. 

Na nebi jsou hvězdy 

 

- vypracujte všechna cvičení v pracovním  sešitě str. 96, 97, 98 

PRVOUKA: 

- v učebnici přečíst str. 67 + 68 Slunce a planety 

- nalepit nebo opsat výpis do sešitu prvouky (zašlu emailem) 

- žáci si mohou nakreslit obrázek Sluneční soustavy  

- PS strana 59 vypracovat 

MATEMATIKA: 

- učebnice strana 86  - 88 

- Zaokrouhlování na stovky a desítky 

- pokud zaokrouhlujeme na stovky, najdeme si číslo na místě desítek, pokud je ne místě 

desítek 0,1,2,3,4 zaokrouhlujeme dolů – číslo na místě stovek zůstává, na ostatní místa 

píšeme 0…..620 = 600 



- pokud je na místě stovek 5,6,7,8,9, zaokrouhlujeme nahoru – číslo na místě stovek se 

nám o jedno zvýší, na zbývající místa píšeme 0,…..680 = 700 

- pokud zaokrouhlujeme na desítky, řídíme se číslem na místě jednotek 

432 = 430, 869 = 870 

- učebnice strana 86/2,4 do školního sešitu 

- učebnice strana 87/přečíst rámeček cvičení 1, cvičení 2,3 do školního sešitu 

- učebnice strana 88/4,5,6,7 do školního sešitu 

- PS 26/1,2,3,5 

- PS27/1,2,4,5,6 

GEOMETRIE:  

- učebnice strana 131/ do sešitu geometrie přepsat rámeček cvičení 1 a převody cvičení 
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- PS 44/3,5 


