III. TŘÍDA: 6. 4. – 9. 4. 2021

Český jazyk
Procvičování řady slovních druhů za sebou; 8. Spojky, 9. Částice, 10. Citoslovce
Rod podstatných jmen; Životnost podstatných jmen
Učebnice
str. 94 - spojky (spojují slova nebo věty);
- částice (vyjadřují přání nebo výzvu; stojí na začátku věty)
str. 95 - citoslovce (vyjadřují city, nálady, na něco upozorňují, označují hlasy a zvuky)
str. 96 - opakování slovních druhů
str. 98, 99 - rod podstatných jmen (řekni si tvar slova, který vyjadřuje 1 osobu, zvíře, věc;
přidej zájmeno ten, ta, to)
str. 100 - životnost podstatných jmen
DÚ: učebnice str. 94, cv. 2 – opiš, vyznač rámečkem pastelkou částice, urči ostatní slovní
druhy (číslicí nad slovem), slova s kořenem -plav- opiš pod cvičení seřazená podle
abecedy
Pracovní sešit ČJ
str. 61 - spojky
str. 62 - částice, citoslovce - cv. 1, 2
str. 63 - opakování slovních druhů
str. 64 - rod podstatných jmen - cv. 1; životnost - cv. 1, 2
Čtení
DÚ: Kvíz ke kapitole knihy Domov pro Marťany (najdeš v Zadání v MS Teams)
11. Babička se vrátila domů (str. 58 – 62)

Matematika
Učebnice
str. 65 – jednotky objemu
str. 66 – písemné sčítání trojciferných čísel
str. 67 – př. 4, 7, 10, 13
Pracovní sešit 2
str. 26 jednotky délky a hmotnosti
str. 27 př. 12, 13 jednotky objemu
str. 28 písemné sčítání
DÚ: str. 28, př. 3 vyfoť a pošli

Anglický jazyk
Zkoušení zbývajících žáků ze slovíček ze s. 43 cv. 7.
Čeká nás 17. lekce. Napiš si do AJ – slovníčku nová slovíčka na s. 45 cv. 5.
V PS vyplň na s. 44 cv. 1, 2 a 3.

Prvouka
Čtvrtek
ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN
Základní části jsou: kořen, stonek, list, květ a z něho plod.
PODZEMNÍ ČÁSTI
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1) KOŘEN – upevňuje rostlinu v půdě, přijímá vodu a živiny. Kořeny se často větví. Někdy
se i jí (mrkev, ředkev).
NADZEMNÍ ČÁSTI
2)STONEK – vede vodu s živinami z kořene dále.
Dřevnatý stonek – dřeviny – stromy a keře.
Dužnatý stonek – byliny.
3) LIST – vyrůstá ze stonku. Obsahuje zelené barvivo. Přeměňuje vodu a oxid uhličitý na
životní látky a kyslík.
Pátek
pokračování ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN (NADZEMNÍ ČÁSTI)
4) KVĚT – slouží k rozmnožování rostlin. Květy opylují včely, čmeláci, motýli aj. Přenáší pyl
z květu na květ. Po opylení květ uvadne a začne se vyvíjet plod. Nejvíce rostlin kvete na jaře
a v létě. Květy se liší barvou, tvarem i vůní.
5) PLOD – obsahuje jedno nebo více semen. Je to základ nové rostliny.
Dužnaté plody – plody, kde jsou semena chráněna silnou dužinou (okurka, hruška).
Suché plody – plody, které nemají dužnatý obal (kukuřice, mák, hrách, ořech).

