
Před-

mět
Učivo Stanovení cílů Cvičení  zadaná uplynulém v týdnu:

PS 2. díl:   str. 20/1,2,1   Hravá VS: 32/1,2  33/a,b

Diktát ze dne 25.3.ofotit a odeslat. Pr. list "Jaro" ofotit a odeslat.

Pokračovat ve vlastní četbě. Přečtené knihy zapisovat do přehledu četby. (čtenářské Bingo)

Znát a umět vypravovat na téma Velikonoce, tradice, rodinné zvyky Podívejte se na video: Biblické příběhy pro děti/ Velikonoční příběh:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8379-zpravicky-jezis-kristus?vsrc=tema&vsrcid=nabozenstvi https://www.youtube.com/watch?v=VnYpVegcWdw

SLOH Napsat velikonoční přání.            Připrav si velikonoční pohlednici, adresu.

PSANÍ Své vyprávění zapsat podle osnovy.   Vytiskni si prac. list Moje Velikonoce.

Popis obrázku, slovní zásoba - části obličeje Pracovní sešit  str. 46/1   str. 49/4

Dobrovolně:Pracovní sešit - jakékoliv nevyplněné cvičení do str. 45

Násobení a dělení v oboru malé násobilky. Samostatně vypočítat zadaný příklad.

Písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Počítat nahlas správným postupem.

Dělení se zbytkem se zkouškou správnosti. Samostatně vypočítat zadaný příklad a vyvodit zkoušku správnosti výpočtu.

Příklady se závorkou a s předností násobení a dělení. Samostatně vypočítat zadaný příklad, v úvodu si uvědomit přednostní výpočty.

Rozklad čísel na T, S, D, J. K danému číslu vytvořit příklad rozkladu: 524 = 500+20+4

Žáci si upevňují své poznatky o velikonočních zvycích v naší zemi i státech Evropy a 

světa.
PS str. 41/celá strana            PS str. 42/1, 2, 3, 4

Osvojují si PAŠIJOVÝ TÝDEN. Opakování horniny a nerosty: co do řady nepatří

7 minutové, velmi zajímavé, video o ekologických katastrofách  

https://www.youtube.com/watch?v=ldIqKxvBvZM

Vv Velikonoce - dobrovolná činnost Máš zaseto osení? Můžeš si vytvořit velikonoční zápichy. Návod a šablonky najdeš v příloze.

ČTENÍ + LV

Velikonoce

Týdenní plán 3. ročník   29.3  - 31.3.

ČJ

AJ

Procvičovat probrané učivo online - slovní druhy (DIDAKTA), určování podst. jmen, vyjmenovaná slova (školákov ;  gramar.in ; umímecesky)

PRV

M

JV: Vyjmenovaná slova po S
Naučit se řadu VS po S, tvořit slova příbuzná.                                                      

Zdůvodňovat a doplnit i/y po p ve slovech.

Procvičení vazby there is/are, nová slovní zásoba - části obličeje.
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