Zadání úkolů k domácí výuce pro 3. ročník
Vážení rodiče,
- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.
- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír (každý předmět zvlášť).
- Práce dětem kontrolujte a ukládejte k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Vaše dotazy rádi zodpovíme.

12. týden (16. – 20. 3.)
ČJ: Čítanka - str. 63 – 67 – slova se slabikou ně, písanka – procvičování psaní písmenf, š
M: pracovní sešit str. 25 – 26, procvičování + a – do 20
Pr: Jaro - jarní měsíce (pracovní sešit - str. 33)
13.týden (23. – 27. 3.)
ČJ: Čítanka - str. 67 – 71 – slova s ď, ť, ň, písanka –nácvik psaní F a Š
M: pracovní sešit str. 27 – 28, procvičování + a – do 20
Pr: Péče o jarní přírodu(pracovní sešit - str. 34)
14.týden (30. 3. – 3. 4.)
ČJ: Čítanka - str. 71– 75 – slova s ď, ť, ň , písanka – psaní slov a vět s probranými písmeny
M: pracovní sešit str. 29 – 30, procvičování + a – do 20
Pr: Listnaté a jehličnaté stromy (pracovní sešit - str. 32)
15.týden (6. – 8. 4.)
ČJ: Čítanka - str. 76 – 80 – slova se skupinou BĚ, písanka – psaní slov a vět s probranými písmeny,
opakování psaní l, d
M: pracovní sešit str. 31 – 32, procvičování + a – do 20
Pr: Profesní orientace, technika a výroba: stavba domu (pracovní sešit - str. 40)

16. týden (14. – 17. 4.
ČJ: Čítanka – str. 81 – 84 – slova se skupinou PĚ, písanka – opis a přepis krátkých textů
M: pracovní sešit - str. 33 - 36, sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, rýsování jednoduchých ornamentů
Pr: Různé druhy zaměstnání (pracovní sešit – str. 41)
17. týden (20. – 24. 4.)
ČJ: Čítanka – str. 85 – 89 - slova se skupinou VĚ, písanka – nácvik písmene L, opis a přepis slov, vět
M: pracovní sešit - str. 37 – 40, procvičování sčítání a odčítání do 20, geometrické tvary, slovní úlohy
Pr: Chování při požáru a v krizových situacích (pracovní sešit - str. 42)
18. týden (27. – 30. 4.)
ČJ: Čítanka – str. 90 – 93 - slova se skupinou MĚ, písanka – nácvik písmen D, oprava chybného textu
M: pracovní sešit – str. 41 – 44, sčítání a odčítání do 20, násobení a dělení v oboru do 20,násobky čísla 2
Pr: Třídění odpadů, ekologická výchova (pracovní sešit – str. 39)
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19. týden (4. – 7. 5.)
ČJ: Čítanka – str. 96 – 97 (slova s písmenem x,X), písanka - opis a přepis slov a vět, procvičování psaní
písmene ga slova s g
M: pracovní sešit - str. 45 - čtení čísel v oboru do 100, orientace v číselné řadě a na číselné ose do 100
Pr: Týden, názvy dnů v týdnu, pracovní dny
20. týden (11. – 15. 5.)
ČJ: Čítanka – str. 98 – 99 (vlastní jména osob a zvířat), písanka – přepis vět z tiskacího do psacího písma,
nácvik psaní G
M: pracovní sešit - str. 46, úlohy na orientaci v prostoru, slovní úlohy v oboru do 20, zápis a čtení číslic
21 - 100
Pr: Sejeme a sázíme – co se dá pěstovat ve skleníku, na záhonech
21. týden (18. – 22. 5.)
ČJ: Čítanka – str. 100 – 101, písanka - psaní velkých písmen ve vlastních jménech, písanka – dokončení
nácviku psaní písmen velké abecedy
M: procvičování psaní a čtení číslic v oboru do 100, počítání do 100 po desítkách, geometrické tvary
Pr: Roční období, měsíce (pracovní sešit – str. 43)
22. týden (25. – 29. 5.)
ČJ: Slabikář – str. 102 –103 (krátké říkanky), písanka – opis a přepis vlastních jmen, procvičování psaní
písmen velké abecedy
M: pracovní sešit - str. 47, procvičování sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, násobilka čísla 2
Pr: Opylování květů (pracovní sešit – str. 46)
23. týden (1. – 5. 6.)
ČJ: Slabikář – str. 107 – 108 (čtení krátkých textů), písanka – procvičování psaní naučených písmen malé
a velké abecedy
M: pracovní sešit - str. 48, úlohy na orientaci v prostoru, procvičování sčítání a odčítání do 100, slovní
úlohy, násobilka čísla 2
Pr: Rostliny v našem okolí (pracovní sešit – str. 44)
24. týden (8. – 12. 6.)
ČJ: Slabikář – str. 109 (čtení krátkých textů), písanka - opis a přepis krátkých textů
M: pracovní listy - procvičování sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy
Pr: Hmyz (pracovní sešit – str. 47)
25. týden (15. – 19. 6.)
ČJ: Slabikář – str. 110 – 111 (čtení krátkých textů), písanka – opis a přepis probraných slov a krátkých vět
M: pracovní listy - úlohy na orientaci v prostoru, procvičování sčítání a odčítání do 100, násobilka čísla 2
Pr: Opakování učiva (pracovní sešit - str. 44)
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26. týden (22. – 26. 6.)
ČJ: Slabikář – str. 112 – 113 (čtení textů), písanka – psaní krátkých textů, opakování učiva
M: pracovní listy - opakování učiva, slovní úlohy, geometrické tvary
Pr: Příprava na prázdniny, bezpečnost na cestách a v přírodě (pracovní sešit – str. 48)

