Týdenní plán 18.3. – 20.3. (některé úkoly do 31.3.)

Milí třeťáci,
Posílám pozdrav k vám domů do pokojíčků a tepla rodinných krbů. Nepříjemná
situace nás donutila zabývat se učením trochu jinak než jsme zvyklí a je to pro nás pro
všechny velká výzva. Po domluvě s ostatními vyučujícími vám nadále budeme
zprostředkovávat učivo a zadávat úkoly na stránkách školy v EduPage. Očekávejte
zprávy vždy v pondělí. Jen tento první blok bude trochu delší a další Informace
dostanete až v pondělí 30.3. Zadanou práci si vždy pečlivě prostudujte a rozvrhněte
na celý týden. Každý den kousek. Nechceme vás zahltit množstvím úkolů, ale nějaká
práce za vámi musí být vidět a také se bojíme, aby někdo nezapomněl, co už se doteď
naučil  S chutí do toho!!
V případě dotazů neváhejte psát či případně volat, ráda vám pomohu (od toho mě
máte). Choďte hodně a hodně na sluníčko. Máme výhodu, že bydlíme na vesnici.
Tak zatím ahojky Lada.

Matematika 3.ročník
Téma: Sčítání a odčítání do 1000, plánky,mapy
1+2=3

10 + 20 = 30

100 + 200 = 300

Písemný úkol: minutovky str.9/17,18………………….do 27.3.
minutovky str.10/19,20……………….do 27.3.
Prac.sešit str.56,57 (vydláždi chodníky a počítej..,zapoj
fantazii a navrhni dlažbu do koupelny,cukrárny..)…..do 27.3.

Anglický jazyk 3. ročník
Prosím v 1. kroku o spolupráci rodiče a pomoc při registraci.
WocaBee Angličtina 3. Ročník – Student
Zaregistrujte se na https://www.wocabee.app/app/sign-up/?
lang=CZ
2. Přihlaste se, klikněte na: Nastavení >> Přiřadit třídu
3. Zadejte 6 místní kód, který každému žákovi pošlu přes rodiče do
zpráv v edupage.
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
1.

V aplikaci budu vytvářet slovní zásobu pro děti- nejdříve mohou
trénovat jednotlivá slovíčka a pak se otestují. Když se domluví se
spolužákem, můžou si proti sobě zasoutěžit :-) Nejdříve vyzkoušíme,
jestli aplikaci ovládneme. Prosím o zpětnou vazbu, jak se práce daří.
Určitě vymyslím i další úkoly, ale na první procvičování nám tato
aplikace zatím postačí.

Český jazyk
Vážení rodičové a moji milí študentíci,
Posílám Vám první pracovní plán. Držím všem palce a předem všem
rodičům děkuji za trpělivost a duchovní statečnost.
Mějte se príma a buďte zdrávi.
S pozdravem
Kamil Libich
DO NEDĚLE 22. března2020:
(TENTOKRÁT VYJÍMEČNĚ, JINAK TO BUDE VŽDY DO PÁTKU)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3.ročník- veškeré procvičování a opakování z českého jazyka bude
vycházet z těchto internetových stránek:https://www.onlinecviceni.cz/

Tento týden
Čj – opakovat vyjmenovaná slova po „V“(cvičení na internetové adrese:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?
action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD
%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan
%C3%A1+slova&topic=06.+Slova+po+V#selid
(pokud by Vám nešlo nalézt, zavolejte)
- učebnice str. 20-21; napsat do sešitu nebo na papír prvních 6 vět
z článku „Dědeček vypráví“(str.21; = na procvičování pozornosti při
přepisu textu)
Čtení – během dneška a zítřka si vybrat knihu(pokud žádnou nečtete),
zapsat si název knihy a autora a do neděle mi tyto informace poslat na email
Další a již podrobnější Info obdržíte na příští týden během pondělí.
Děěěěěěěěkuji a mějte se prííííííííííma

Zadané úkoly – prvouka – termín 18.3. – 27.3.2020
Práce s učebnicí a pracovním sešitem: učebnice str. 42 – pozorně si přečti
téma a do prac. sešitu vypracuj str.36 / 1,2,4 (zkontroluji až po příchodu
do školy)
KONTROLNÍ OTÁZKY – vypracovaný pracovní list zašlete jako přílohu na
můj e-mail steckovicovaj@seznam.cz do 23.3.2020, případné dotazy
zasílejte na tentýž e-mail
Dopiš k příslušnému obrázku správnou číslici: 1 – kuchař 2 – hasič 3 –
zedník 4 – pomocnice v kuchyni 5 – malíř 6 – zahradník 7 – lékař
8 – zaměstnanec čerpací stanice

Zadaný úkol – pracovní výchova – termín 18.3. – 31.3.2020
Zasaď si libovolné semínko, zalévej a pozoruj, kdy ti vzejde. 

