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Úkoly na týden od 22. 2. do 26. 2. 2021

Třída: 3. B
Třídní učitel: Mgr. Lucie Kosobudová

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

ČJ

Online výuka – chlapci 10
hod, dívky 11 hod –
procvičování i/y
(vyjmenovaná slova, tvrdé
+ měkké souhlásky, slovní
druhy)

Test – Škola v pyžamu
+! Čítanka str. 76, 77
(přečti si báseň a článek a
pokus se vyjmenovat dny
v týdnu a měsíce)

Online výuka – chlapci 10
hod, dívky 11 hod –
opakování vyjmenovaná
slova L (učebnice str. 45)

Pracovní sešit 1 str. 34
(všechna cvičení +
poprosím rodiče, aby
dětem nadiktovali cvičení
5)

Procvičuj:
https://skolakov.eu/ceskyjazyk/3-trida/vyjmenovanaslova-po-l/tvaryvyjmenovanychslov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/ceskyjazyk/3-trida/vyjmenovanaslova-po-l/rozlisovanidvojic/vyber.htm

M

Test – Škola v pyžamu

Online výuka – dívky 10
hod, chlapci 11 hod –
jednotky času (učebnice str.
60, 61 + papírové hodiny)

Pracovní sešit str. 41

Online výuka – dívky 10
hod, chlapci 11 hod –
jednotky času (pracovní
sešit str. 44, 45)

Pracovní sešit str. 42

Online diskuzní fórum –
všichni 12 hod
(dobrovolné) - (učebnice
ČJS str. 77)

Učebnice str. 40, 41 – přečti
si kapitoly „Kvetoucí a
nekvetoucí rostliny“ a
„Léčivé a jedovaté rostliny“,
prohlédni si obrázky, do
sešitu z ČJS si opiš
poznámky (viz níže) a

ČJS
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nakresli tulipán
Poznámky do sešitu ČJS:
Rostliny dělíme:
-kvetoucí (tulipán, šeřík),
nekvetoucí (mech, kapradí)
-léčivé (lípa), jedovaté
(rulík), chráněné (leknín)

AJ

Online hodina dívky 8.50
hod body parts (PS str. 48,
uč. 39)
chlapci podle ‚Pyžama‘
nalepí obrázek do sešitu a
popíší části těla

Online hodina chlapci 8.50
hod body parts (PS str. 48,
uč. 39)
dívky podle ‚Pyžama‘ nalepí
obrázek do sešitu a popíší
části těla

Procvičuj (odkazy pod
tabulkou)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/Body_Parts_ur543790kr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/Parts_of_the_Body_lp315511ic
Bližší a podrobnější informace zaslány rodičům na emaily a na Školu v pyžamu.
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Přehled online vyučování
PO
AJ 8:50 hod dívky

ČJ 10 hod chlapci

ČJ 11 hod dívky

ÚT
ST

M 10 hod dívky
ČJ 10 hod chlapci

M 11 hod chlapci
ČJ 11 hod dívky

ČT
PÁ

AJ 8:50 hod chlapci

M 10 hod dívky
M 11 hod chlapci
ČJ čtení 10 hod všichni ČJ + M 11 hod všichni
(dobrovolné)
(doučování)

ČJS 12 hod všichni
(dobrovolné)

