Učivo 3.B

23.3. – 27.3.2020

Český jazyk:
Opakování: Vyjmenovaná slova B, L, M
Vyjmenování slovních druhů, poznávání podst.jm., příd.jm., sloves, předložek
Abeceda: řazení slov podle abecedy
Stavba slova: kořen předpona, přípona + slova příbuzná
Hlásková a slabičná stavba slova (o/xo/xo=okolo)
Pracovní sešit 1. díl:
4/5, a)sladkovodní ryby žijí v řekách a rybnících, b)seřaď podle abecedy sladkovodní ryby
13/17
13/1a,b,c, d-nedělej
14/1a,b
14/2,3(6slov)
17/1,2
20/1a,b,c,d,e Nauka o slově(slopva souznačná=synonyma), 20/1 Sloh př. Petr a Aničkou si s sebou vezmou……
21/1a,b,c verš=řádek(známe z literatury)
21/2a,b Slova seřaď podle abecedy tak, že nad ně napíšeš tužkou číslici, jak jsme zvyklí dělat.
21/3a,b,c slabikotvorné r,l = ko/tr/me/lec, pr/ší, u/ho/dl ….
22/2
23/celá
Do sešitu Vyjmenovaná slova: uč. 73/5, 75/1a
Do ČJ-školní: nadpis Rod podstatných jmen
3 sloupce (rod mužský, ženský střední), do každého sloupce napsat 10 podst. jmen
Písanka: str.17,18,20
Matematika:
Opakování: + - . : pamětně do 100, zaokrouhlování na desítky, písemné + - do 100
Učebnice:
str. 13/24, 29, 32 - ústně
-do MŠ: 13/25, 31 - přehledné sloupečky,
13/26,27 - zápis výpočet, odpověď
13/30 - výpočet, odpověď
str. 14/33 – ústně
-do MŠ: 14/34,36
14/35,37,38 – zápis, výpočet, odpověď
14/39
-Nezapomínej označovat cvičení ☺
Prvouka:
Pracovní sešit: 29/2 Nápověda: malíř, instalatér, pokrývač, zedník, klempíř, elektrikář, truhlář
Do sešitu: POVOLÁNÍ
Malíř – maluje pokoje.
Instalatér – zapojuje, odpojuje, opravuje umyvadla, vany, odpady.
Pokrývač – pokrývá střechy taškami či jinou krytinou.
Zedník – staví zdi, domy, nahazuje omítky, štukuje.
Klempíř – přidělává k domům okapy, parapety (tvaruje je a klepe do plechu).
Elektrikář – rozvádí elektřinu po domě, zapojuje elektrické spotřebiče.
Truhlář – pracuje se dřevem, vyrábí nábytek, schody…
Napiš, jak se nazývá povolání tvých rodičů a nakresli je, jak pracují ☺
Milé děti, moc Vás zdravím, myslím na vás, těším se na vás a přeji málo nudy a hodně zdraví ☺ ☺ ☺ Iva Bílková

