III. TŘÍDA: 22. 2. - 26. 2. 2021

Český jazyk
Souhrnné procvičování dosud probraných vyjmenovaných slov (Z, B, L, M, P, S)
– procvičuj si, jak jdou vyjmenovaná slova v jednotlivých řadách za sebou.
(Kartu vyjmenovaných slov z druhého listu doporučuji vytisknout a uložit do učebnice českého
jazyka).
Učebnice
str. 82 cv. 1, 3, 4
str. 83 cv. 6
Pracovní sešit ČJ
str. 49 - 50
Čtení
DÚ: a) Kvíz k 5. kapitole knihy Domov pro Marťany Možná že mám kamarádku (str. 28 – 32)
(k vyplnění v „Zadání“ MS Teams)
b) Nakresli na velký papír (ideálně velikost velkého sešitu),
jak si představuješ Marťana (obyvatele planety Mars) - celou postavu

Matematika
Učebnice
str. 54, 55, 56 – sčítání a odčítání trojciferných čísel
Pracovní sešit 2
str. 14, 15
Geometrie
Učebnice
str. 94, 95 Polopřímka
Pracovní sešit 1
str. 52, 53

Anglický jazyk
Procvičování

Prvouka
Napiš si do sešitu: (na čtvrteční výuku)
SLUNEČNÍ SOUSTAVA A PLANETY
VELKÉ PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY
JUPITER – největší planeta sluneční soustavy.
Obsahuje velká mračna a větry. Má kolem sebe mnoho měsíců.
SATURN – má nejkrásnější a největší prstence.
Jsou složeny z kamínků, prachu a kamenů potažených ledem.
URAN – je velmi daleko od Slunce.
Je obklopený velkými hustými mraky a je zde velmi nízká teplota.
NEPTUN – planeta leží nejdále od Slunce. Je obklopena mraky modrozelené barvy.
Spatříme ho pouze dalekohledem.

III. TŘÍDA: 22. 2. - 26. 2. 2021
Příloha

KARTA VYJMENOVANÝCH SLOV
Z:

brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

B:

být (existovat), bydlit, obyvatel, byt (nový), příbytek,
nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk,
Přibyslav

L:

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat,
vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš

M: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit,
zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se,
Litomyšl
P:

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat,
třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

S:

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček,
sysel, syčet, sypat

V: vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle,
povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-

