
3. ročník                                                   33. týden                                            4. 5. - 8. 5. 2020

Jméno:

Předmět Učivo - IVP Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Číst slova se slabikami běpěvěmě/bepeveme, slova vyhledávat 
v textu, doplňovat slabiky do slov

ČT

Zvládat tiché čtení jednoduchých vět s porozuměním. Procvičit 
formy společenského styku - prosba, poděkování - modelové 
situace

Číst jednoduché věty, otázkami ověřit porozumění textu. V 
domácích podmínkách na každodenních situacích procvičit formy 
společenského styku - umět požádat o konkrétní věc, poprosit, 
poděkovat...

PS

Opisovat věty Při opisu vět zopakovat, že jsou věty tvořeny ze slov. Na konci 
věty musíme napsat správné znaménko

ŘV

Naslouchat pohádce - pokusit se o reprodukování děje Vyprávět svými slovy krátkou pohádku, dodržet posloupnost děje; 
vědět, jaké postavy či bytosti v pohádce vystupují

AJ
Pojmenovat několik hraček na obrázku. Pracovní list

M
M

Řadit desítky do 100, doplňovat je na číselné ose. Násobky č.10 
číst a psát. Vyjmenovat desítkovou číselnou řadu vzestupně i 
sestupně

G Rozeznávat přímky a úsečky Rýsovat přímku a úsečku, správně používat rýsovací potřeby

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/Angli%C4%8Dtina-pro-d%C4%9Bti-hra%C4%8Dky.pdf


PR

Orientovat se v okolí svého bydliště. Naše obec (naše město, 
významné budovy, zdravotnická zařízení, sportovní areály, 
památky)

Pohybem v okolí bydliště upevňovat orientaci - popsat, jaká 
výrazná stavba je v okolí, jakým směrem dojdeme do nejbližší 
prodejny apod. Znát název naší obce, některé významné budovy 
a objekty (Sletiště, stadiony, aquapark, divadla, zámek a 
medvědárium, nákupní centra, nemocnici apod...; popř. použít 
obr. na PC)

HV

Zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel. Správně doprovázet 
řečí těla, ovládat řeč těla (tleskání, pleskání)

Využít nabídky říkadel na YOUTUBE.com. Dbát na správnou 
výslovnost; rytmizovat - tleskat, pleskat (např. na stehna) nebo 
vyťukávat dřívky (např. vařečky)

VV Při tvůrčích činnostech být schopen výsledky své činnosti sdělit 
rodinným příslušníkům

Namalovat obrázek, rozvíjet kreativitu - zvolit, zda namaluji dům, 
kde bydlím, nebo libovolný objekt naší obce

TV

Aplikovat pohybové hry v terénu, dbát na správné chování 
v přírodě

PV

Poznat a pojmenovat pomůcky a nástroje, znát jejich použití. 
Sledovat vegetaci v tomto ročním období

Poznávat zahradní nářadí (určovat nářadí podle obrázků, v reálu 
na chatě...; znát použití jednotlivých nástrojů). Všímat si změn ve 
vegetaci - rozkvetlé ovocné stromy, rozkvétá šeřík, kvetou 
pampelišky atd...)


