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PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, 

zdravím Vás po týdnu tentokrát trochu novým způsobem. Od nynějška bude všechna 

domácí práce zapisována do těchto tabulek – používá je celá škola.  

Doufám, že se doma nestíháte nudit a ráda Vám k tomu trošičku přispěji . Nestresujte 
se tím, kolik toho nestíháte. Zadanou práci berte jako doporučení, abychom úplně 

nevypadli z tempa školního roku. 

Všem Vám přeji hlavně zachování klidu! Děti moc zdravím. Pokud mi budou chtít napsat 

dopis, jak se jim daří, prosím rodiče, aby jim to umožnili – stačí vyfotit mobilem a 

poslat přes What’s app nebo jako přílohu mailu. Moc se těším! 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Zvládli jsme VS po B, L, M. Stále 

je trénujte (jak řady, tak 

doplňování, rozlišování dvojic slov 

apod.) 

S pomocí webu Školákov (viz 

pokyny) se začněte učit VS po P. 

Jsou jednoduchá, žádné zapeklité 

dvojice slov. 

Vrátíme se k významu slova, 

který průběžně stále procvičujeme. 

VS po B, L, M můžete procvičovat 

zde: 

  Přehled včech VS  

Doplňovačka 2 

Rozhodovačka 

Novou řadu VS po P se postupně 

učte – každý den si přidejte kolem 

4 slov. Vysvětlení jednotlivých slov 

a slova příbuzná k vyjmenovaným 

najdete na stránce Školákov.  

 

Můžete si vybarvit nová VS v sešitě 

s myškou a zapsat slova příbuzná. 

Přijdete ještě na další? :-)  

Procvičování významu slov: 

 PS str. 15 / cv. 1, 2 

str. 16 / cv. 1, 2  

 

 MATEMATIKA Pokusíme se sčítat stovky, už jsme 

na to několikrát natrefili a dětem to 

krásně šlo.  Můžete ze začátku číst: 

200 + 600 

2 stovky + 6 stovek 

Trénujte čtení čísel. 

Nadále nevypouštějte násobilku. 

PS str. 10 

 

Procvičování násobilky: 

Pexeso 

Příklady 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-b-1-uroven/119
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-1-uroven/729
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/knihaP.html
https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-uroven/106
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Poskočíme k emailu od Grega, ve 

kterém se procvičují nám již známé 

fráze: 

I like … 

Do you like … ? 

I don’t like … 

Přečtěte si v učebnici str. 29. Pokud 

byste si nevěděli rady s překladem, 
ozvěte se 

PS str. 35 

Dobrovolné: dokreslete obrázek ve 

cvič. 2: 

You and your mum / dad in 

restaurant. 

PRVOUKA Pozorujte jarní přírodu kolem sebe 

– můžete pracovat na dobrovolném 

úkolu zadaném min. týden. 

Přečtěte si v učebnici úvod k živé 

přírodě 

 Učebnice str. 36 

 Můžete si prohlédnout přehled: 

 Úvod do učiva o rostlinách 

  

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Učíme se VS po P 

 Opakujeme VS po B, L, M 

 Trénujeme násobilku 

 Sčítáme celé stovky 

 Procvičujeme fráze se slovesem „like“ 

 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Milé děti, 

můžete mi na mail, nebo jen tak perem na papír poslat dopis (poproste mamku nebo 
taťku o pomoc s odesláním). Popište mi, jak trávíte své dny, co vás baví a nebaví. 

Budu se těšit, ráda Vám odepíši  

 

 

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Ziva_priroda.jpg
file:///C:/Users/NTB%20008/Downloads/NH-29_Rostliny_znaky%20%25C5%25BEivota%20rostlinx.pdf

