
Týdenní vzdělávací plán pro 3. ročník od 30. 3. do 3. 4. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

- učebnice  žluté rámečky str. 67 a 68 nahoře – naučit se, co to jsou 

přídavná jména a zájmena 

- do sešitu opsat a doplnit z učebnice str. 64/5 a str. 67/6 

- ústně si můžete udělat v učebnici str. 68/cv. 1, 2,( nahoře )  

- pracovní sešit vypracovat celé str. 6 a 7 

ČTENÍ 

- do schránky Vám bude doručen čtenářský deník, do kterého zapíšete 

přečtenou knihu pohádek. Dle osnovy zapíšete název knihy, autora, 

ilustrátora, počet stran, počet bodů, které knize přidělujete ( jak se Vám 

líbila ). Potom si vyberete pohádku, která Vás nejvíce zaujala a krátce 

napíšete, o čem byla. Můžete nakreslit obrázek. 

PRVOUKA 

- v učebnici na str. 57 a 58 prostudovat – Části těla kvetoucích rostlin 

- do sešitu nalepit nebo přepsat výpis (zašlu na email) 

- v PS vypracovat str. 49  

- v pracovním sešitě není potřeba vypracovávat pokusy, pouze úkoly, které 

lze vypracovat pomocí učebnice  

MATEMATIKA- GEOMETRIE 

- učebnice str. 71/ 3,4 do školního sešitu 

- učebnice str. 72/6 do školního sešitu 

- vytisknout si nebo opsat do školního sešitu výpisy (zašlu emailem) 

- PS zelený vypracovat str. 16 

- geometrie – na straně 128/1 do sešitu geometrie + zkoušet si kružítkem 

rýsovat kružnice  

Anglický jazyk 

- dále procvičujte anglickou abecedu a zkoušejte ústně hláskovat slova 

- zkuste se podívat na lekci 20 v učebnici str. 76 - naučte se nová slovíčka a 

napište si je do slovníku, výslovnost najdete vzadu v učebnici na str. 122 

– 123 – sky, sun, moon 



- přečtěte si na str. 76 a 77, kdy používáme člen určitý, už jsme si to říkali, 

zopakujte si to a zkuste používat ve větách spojení on the table, in the 

forest, in the sky  

- do sešitu zkuste přeložit věty 

Měsíc je na nebi. 

Houby jsou v lese.  

Jablka jsou na stole.  

Hračky jsou v krabici. 

Ryby jsou v rybníce.  

- přečtěte si a přeložte ( jen ústně ) v učebnici str. 77/1, 78/2, 79/5- 

sloupečky slov 

- učebnice str. 78/4 – zkuste přijít na slovo, které do řádku nepatří a napište 

mi ho do sešitu ( jen komu to půjde, je to dobrovolný úkol ) 

- pracovní sešit str. 84/1, 2, str. 85/3, 4, str. 86/6, 7 


