Týdenní plán 3. ročník 11.1. - 15.1.
Předmět

Učivo
JV:

Stanovení cílů

Procvičování : VS po M

Procvičit a upevnit učivo.

Opakování: VS - B,L,M

Přiřadit k daným vyjmenov. slovům slova příbuzná. Postupné osvojování si pravidel.

Opakování učiva 1. pololetí

Zopakovat učivo 1. pololetí.

ČJ

M

Učebnice str. 49-51,
VPS str.37-40,
MPS str. 20/1,2,3, 21/5,6,8 22/2, 23/1,

Četba vlastních knih.

Pracovní list "Můj rok 2020" ofotit a poslat emailem.

Staré pověsti české: Pověst Karlův most.

Pověst Karel IV.

ČTENÍ + LV+ SLOH

AJ

Cvičení zadaná minulém v týdnu:

S - L - Z. Opisovat slova (věty) bez chyb a úhledně, dbát na správný sklon a

PSANÍ

Zopakovat psaní
velikost písma.

Revision 2

Opakování a upevnění slovní zásoby, slovesa to be, čísel do 100, rodiny.

Our house, our flat

Nová slovní zásoba

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Pamětně násobit a dělit - HBITĚ!!!

Malý prac. sešit:

Písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000.

Samostatně písemně sčítat a odčítat (pozor na čísla, která "jdou dál").

str. 29 cv. 1, 2

Dělení se zbytkem.

Při dělení se zbytkem používat učený postup (odříkávat násobky dělitele, určit zbytek)

Velký prac. sešit:

OBCHOD - nákup, prodej, vrácení peněz…

PRV

Hmotnost

VV

Zimní příroda

Písanka str. 24,25,27

Pracovní sešit

str. 30/3, 32/1

str. 4 cv. 12, 13
Navrhnout, jakými penězi lze nákup zaplatit přesně.
skupina 3A: str. 11 cv. 2
Žáci se seznamují se základní veličinou hmotnosti a její jednotkou (tuna, metrák, kilogram, dekagram, gram)

Písemně sečíst položky nákupu. "Dočítáním" určit, kolik korun vrátí prodavač.

Také se seznamují s různými druhy vah (digitální, pružinová, osobní, rovnoramenná, nákladní)
Dokážou využít v praxi jednotky hmotnosti
Přečti si přiložený letáček a zkus namalovat Jeseníky se zimní tematikou.
Odvážlivci se mohou zapojit do soutěže.
Zavzpomínej, jestli jsi byl v Jeseníkách a zkus namalovat krásný obrázek (Dlouhé Stráně, Ovčárna, Praděd, Karlova Studánka,…)

