Zadání domácí práce po dobu mimořádného volna – do 27. 3. 2020
Nejprve si zkontroluj, zda máš hotové vše z předchozího zadání. Teprve pak začni vypracovávat nové.
ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE DO 20.3.2020 – pokud nemáš hotovo nic nového nezačínej!

3.ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK
Začínáme vyjmenovaná slova po V - Nauč se je vyjmenovat
- Rozděl si papír na příslušný počet polí
a do každého napiš jedno
vyjmenované slovo a nakresli k němu
malý obrázek (viz.uč 102, obrázek →
- Vypracuj: Pracovní sešit str. – 21, HVS
– str. 45, 46/1 + tabulka
- čti knížku do čtenářského deníku
- NAUČ SE BÁSNIČKU
MATEMATIKA
Opakování násobilky a počítání se závorkou – NOVÁ UČEBNICE – str.3 – 5
- 3/2,4 – stačí polovina cvičení
- 4/ 14, 19 - stačí polovina cvičení
- 5/ 23 (2 řádky), 25,27 stačí polovina cvičení
- z každé strany si vyber a vyřeš jednu slovní úlohu.
PRVOUKA
- ŽIVOČICHOVÉ – začni pracovat na projektu - PROJEKT ŽIVOČICHOVÉ - odevzdat po návratu do školy
- Velký barevný nadpis – ŽIVOČICHOVÉ
- Čtyři menší barevné nadpisy – PTÁCI, RYBY, SAVCI, HMYZ
- Ke každé skupině:
- Nakreslit pěkný přiměřeně velký obrázek nějakého zástupce
- popiš jeho tělo (části těla, čím je pokryté, …).
+ vyjmenovat alespoň další 4 zástupce dané skupiny
- Může být nějaký zástupce z dané skupiny nebezpečný
pro člověka? Jak? Namaluj, nebo nalep jeho obrázek.
- Z čeho / jak je rodí jejich mláďata?
- Čím se většinou živí? Kde většinou žijí?
- VYHLEDEJ NĚJAKOU ZVLÁŠTNOST
- na zadní stranu práce napiš, odkud jsi získal informace.
- DOPORUČENÍ – na projektu si dej záležet, pěkně kresli pěkně piš, používej
pravítko, pastelky.
- Známka z této práce je stejně důležitá jako známka z velké prověrky.
- STUDIJNÍ INFORMACE V PŘÍLOZE

ANGLIČTINA – dle zadání

+ PŘILOŽENÉ PRACOVNÍ LISTY

NAUČ SE BÁSNIČKU

