III. TŘÍDA: 8. 2. - 12. 2. 2021

Český jazyk
procvičování dosud probraných vyjmenovaných slov (Z, B, L, M, P, S)
– opakuj si, jak jdou vyjmenovaná slova v jednotlivých řadách za sebou.
Kartičky! Vyrob si k I, Í/Y, Ý kartičky s písmeny V, P a O. Přemýšlej, co ta písmena značí. 
Učebnice
str. 75 – nauč se řadu vyjmenovaných slov po V do 15. 2.
(Dobrá zpráva: Je to řada poslední!)
Pracovní sešit ČJ
str. 45 – cv. 1 – 4
cv. 3 – Pozor! výt na měsíc x vít věnečky
Čtení
DÚ: Kvíz ke 2. kapitole knihy Domov pro Marťany Byli jsme v restauraci
(k vyplnění v „Zadání“ MS Teams)

Matematika
Učebnice
str. 47 - porovnávání trojciferných čísel (>, <, =)
str. 48 – zaokrouhlování na celé desítky (zaokrouhlujeme jednotky), na celé stovky (zaokrouhlujeme desítky)
str. 49, 50 – pamětné sčítání a odčítání celých stovek
Pracovní sešit 2
str. 7 – př. 12, 13
str. 8 – př. 14 (podtrhni číslici, kterou budeš porovnávat), 16 (napiš na linky pořadí), 17 (nakresli do SNV)
str. 9 – př. 19, 20, 22
str. 10 – př. 1 – 4 (u př. 4 si napiš nad příklady výsledky, ty pak porovnej)

Anglický jazyk
Napsat do slovníčku nová slovíčka na s. 37 cv. 5 a na s. 39 cv. 6 a naučit se je.
PS s. 36 cv. 1 a s. 37 cv. 5.
Stáhnout si cvičení na sloveso to BE a vypracovat. Najdeš na druhém listu.

Prvouka
Napiš si do sešitu:
TEPLO A SVĚTLO
Teplo a světlo nám dává Slunce. Je zdrojem energie pro život na Zemi.
Život na Zemi potřebuje především kyslík. Ten vytvářejí zelené rostliny. Aby mohly vytvářet
kyslík, potřebují především světlo.
Teplo na Zemi určuje vzdálenost Slunce. Ta je pro život na Zemi příznivá.
Světlo a teplo je součástí neživé přírody.
HVĚZDA SLUNCE
Slunce je žhavá koule složená z plynů. Je naší nejbližší hvězdou. Je od nás vzdálená mnoho
milionů kilometrů.
Opatrnost při pozorování Slunce! Chránit oči tmavými brýlemi! Pro pozorování slouží
hvězdářské dalekohledy.
Slunce okolo sebe vytvořilo tzv. sluneční soustavu.
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Doplň tvary slovesa to BE: AM, IS, ARE

