Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace

Týdenní vzdělávací plán 2
Od 23.3. do 27.3 2020

Ročník 3.
Před
mět

ČJ

učivo

výstupy

zdroje informací

Do sešitu ČJ školní
nakresli
pastelkami
obrázek. Pod svou kresbu
napiš 7 až 10 vět o svém
obrázku.
(např.:
Uprostřed stojí …Nad
ním letí …Vlevo …atd.)
Ve svých větách podtrhni
podstatná jména. Podle
vět budou spolužáci
kreslit tvůj obrázek.
Čtení a literatura
čte s porozuměním, při Kniha
dle
vlastního Pokračuj ve čtení své
Tiché čtení s porozuměním.
hlasitém čtení uplatňuje výběru.
knihy. Do sešitu Čtení –
přirozenou intonaci
Sloh si zapiš název
knihy, pod něj datum a
rozsah stran, který jsi ten
den přečetl, vedle tohoto
počet přečtených stran. (
Ptáčata
23.března25-31s.7
24.března32-33s.2)
Psaní
užívá správných tvarů Písanka pro 3. ročník, 2. s. 14 – splň úkoly, které
Opis
slov.
Přepis
krátkého psacího písma při opisu díl
zvládneš,
písemně
veršovaného textu s odpovídající a přepisu slov a vět
zaznamenej jejich řešení
úpravou
dle zadání
s.15 – splň úkoly podle
zadání – dbej na to, aby
Mluvnice

Tvarosloví – slovní druhy. Slova
ohebná a neohebná. Podstatná
jména
obecná
a
vlastní.
Rozpoznání podstatných jmen
v základním tvaru.

Žák porovnává a třídí
slova podle zobecněného
významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v
základním tvaru - užívá v
mluveném
projevu
správné gramatické tvary
podstatných jmen

Učebnice pro 3. ročník str.
54 – 57
Pracovní sešit pro 3.
ročník, 2. díl str. 2 – 5
(některá cvičení si můžeš
v pracovním sešitě v rámci
procvičování vypracovat)

úkol

pomůcky ke
zpracování úkolu

Učebnice pro
3.
ročník,
Pracovní sešit
pro 3. ročník,
2. díl, sešit ČJ
školní,
pastelky, psací
potřeby

Kniha vybraná
dle
vlastní
volby,
sešit
Čtení
sloh,
psací potřeby

Písanka pro 3.
ročník, 2. díl

plnění

hodno
ení

Ma

Aritmetika
Písemné
sčítání
trojciferných čísel.

a

provádí početní operace Matematika pro 3. ročník,
čísly do 3. díl, str. 7 – 13 (některá
1000
cvičení
si
můžeš
v pracovním sešitě v rámci
procvičování vypracovat)

odčítání s přirozenými

Geometrie
rýsuje
základní Matematika pro 3. ročník,
Rýsování přímek, rýsování úseček geometrické
útvary 2. díl, str. 37
dané délky
v rovině – přímku, úsečku

každý verš odpovídal
jednomu řádku psacího
písma
Na připravené kartičky
zapiš
vždy
jedno
trojciferné číslo od 0 do
500, přičemž na místě
jednotek nebo desítek či
stovek smí být 0 jen
jednou (nemusíš ji vůbec
použít).
Z čísel
na
kartách utvoř a do sešitu
Matematika školní zapiš
5 příkladů na sčítání a 5
příkladů na odčítání.
Karty ulož, budeš je
potřebovat
v příštím
týdnu.
Vyrob si 10 kartiček 4cm
x 4cm z výkresu A4.

dané délky

PRV

Živočichové – vlastnosti.

objevuje a pojmenovává Učebnice Prvouka pro 3. Pracovní sešit Prvouka
části živé přírody
ročník str. 49 – 51 – pro 3. ročník, str. 37, cv.3
Vlastnosti živočichů
v oranžovém
rámečku
dole: na část listu A4
nakresli
nebo
nalep
obrázek či foto. Své
odpovědi
písemně
zaznamenej k obrázku.
Pokud mazlíčka nemáš,
vypracuj úkol o zvířátku,
které bys chtěl mít.

Matematika
pro 3. ročník,
3. díl, fixy
nebo pastelky,
psací potřeby,
sešit
Matematika
školní,
gumička
na
svázání karet

Výkres
A4,
pravítko
s měřítkem,
nůžky,
Matematika
pro 3. ročník,
2. díl, rýsovací
potřeby
Učebnice
Prvouka pro 3.
ročník,
Pracovní sešit
Prvouka pro 3.
ročník, list A4,
kreslící a psací
potřeby.

AJ

Čtení
s porozuměním, čte a překládá text Učebnice
opakování nabytých vědomostí
s porozuměním
Pracovní sešit
prokazuje nabyté znalosti
píše slova a věty na
základě textové a vizuální
předlohy
nakreslí
jednoduchou
ilustraci

gabra15b@seznam.cz
janakavanova80@seznam.cz

PS s. 39/5 – přečti si text
a
rozhodni
se
o
pravdivosti
vět.
Na
základě cvičení vytvoř
podobný text o jakékoli
osobě, kterou znáš (může
být i pohádková). Přidej
obrázek. Piš věty, které
již umíš napsat. Užívej
fráze,
které
jsme
používali. Potom napiš
alespoň 4 věty o osobě, o
které jsi psal text. Věty
mohou být pravdivé či
nepravdivé. Vycházej ze
cvičení
v pracovním
sešitě. Pokud je možné,
úkol vyfoťte a pošlete mi
na email (bude uveden na
stránkách školy) – pošlu
vám zpětnou vazbu, kdo
nemůže, práci si zakládá
a předloží až ve škole

Učebnice,
pracovní sešit
AJ
pro 3.
ročník

