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PŘEHLED 

Milé děti,  

zdravím vás opět po týdnu! Doufám, že nepropadáte špatné náladě, že se trochu učíte a dost si hrajete i 
odpočíváte. Mám velkou radost ze všech Vašich zpráv a pozdravů a těším se na další. Všichni doma poctivě 
pracujete a mnozí z Vás stíhají ještě dobrovolnou práci navíc.  

Svůj pozdrav přidává také naše paní asistentka Hanka Salamánková. Moc na Vás myslí! 

 

Pro zkrácení času navrhuji trochu legrace: nechte se někým vyfotit v dnešním nezbytném doplňku – roušce. 
Stačí jen portrét (jako na doklady). Uděláme si přehlídku, jak Vám to sluší. Obrázky společně vložím na 
„aktuality“, odkaz pak najdete i na této stránce. Můžete hádat, kdo se skrývá pod kterou krásnou rouškou. 
Nikdo z nás v tom není sám!  

Přeji vám všem hodně sil a pevné zdraví pro všechny vaše blízké 

 

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

ČESKÝ JAZYK Naučili jste se řadu VS po P a určitě pracujete 
na slovech příbuzných v „myším sešitu“. 
V tomto týdnu můžete dokončit vybarvování 
a slova příbuzná. Přišli jste na nějaké dosud 
neznámé slovo? Můžete mi ho poslat, 
vyvěsím pro zopakování. 

Postupně si zařadíme slova po P i do cvičení. 

 

V pracovním sešitu budeme pokračovat 
v procvičování významu slov 

 

Vysvětlení jednotlivých slov po P a slova 
příbuzná k vyjmenovaným najdete na 
stránce Školákov.  

VS po B - chytáky 

VS po B, L – mix cvičení  

VS po M 

 

 

PS str. 15, 16 - dokončíme 

   

 MATEMATIKA Věřím, že děti zvládly jednoduché příklady na 
sčítání celých stovek a že je systém 
pochopily. Přidáme si mírně vyšší stupeň, 
někomu to půjde ještě lépe. 

 

Nadále trénujte čtení čísel do 1000. 

Nevypouštíme násobilku. Někdo s ní stále 
bojuje. 

 

Geometrie – rýsování čtverce a trojúhelníku 
do čtvercové sítě. Pro děti to není žádná 
novinka.  

PS str. 11, poslední cvičení je dobrovolné 

 

 

 

Procvičování násobilky: 

Příklady  

 

 

PS: str. 38  

- cvič. 3 stačí 2 různé obdélníky.  
U jednoho z nich zapište délky stran. 
Pozor, 1 čtvereček neměří 1 cm! 
 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/knihaP.html
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=01.+Slova+po+B+-+chyt%C3%A1ky#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=2#selid
http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ JAZYK Email od Grega jste, myslím, zvládli. Kdo by si 
nebyl jist, pošlete mi ke kontrole. 

 

Zopakujeme učivo 4. lekce 

 

Pro procvičení dosud známých frází – otázek 
a odpovědí - přikládám cvičení k vytisknutí. 

Kdo nemá možnost tisku, projděte si ústně. 
Ostatní mohou cvičení nalepit do sešitu Aj.  

 

Místo pohádky v češtině si můžete k relaxu po 
obědě pustit výborně udělané starší video 
BBC. Budete mít velkou radost, jak většině 
krásně rozumíte. 

 

 

 

Slovíčka – potraviny – online slovníček 
přímo k učebnici. 

 

 

Short answears – najdete jako PDF v příloze 
pod plánem. 

 

BBC video - Muzzy 

PRVOUKA Pozorujte jarní přírodu kolem sebe  
– dobrovolný úkol - focení květin je stále 
aktuální. 

 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Život v přírodě. 

Děti by měly být schopny vysvětlit, co je živá 
příroda a které organismy jsou její součástí. 

 

Velice okrajově se budeme zabývat houbami. 

 

 

 

 

 

Kromě „přírodovědné“ části Prv si s dětmi 
vždy povídáme o aktuálním dění, o chodu 
roku. Pomalu ale jistě začalo jaro, i když tomu 
následujících pár dní nemusí nasvědčovat. 
Přikládám odkazy na krásné loutkové 
pohádky ze série Chaloupka na vršku 

  

  

 

 

Učebnice str. 36 (Příloha – scan učebnice). 

 

 

Pročtěte si str. 37 (Příloha – scan učebnice). 

Děti si mohou jednoduchý nákres stavby těla 
houby překreslit na volný list papíru A5.  

Dobrovolné: pod obrázek můžete vypsat 
houby, které sbíráte a rádi jíte. 

 

Chaloupka na vršku: 

Masopust 

Vynášení smrti ze vsi 

Další díly na youtube nebo na webu ČT. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Učíme se VS po P 

 Opakujeme VS po B, L, M 

 Trénujeme násobilku 

 K celým stovkám přičítáme dvojciferná čísla 

 Procvičujeme fráze se slovesem „like“, slovní 
zásobu potravin a trénujeme dosud známou 
konverzaci. 

 Od neživé přírody se dostáváme k živé. 

 Děti by na práci měly mít odpovídající podmínky, 
u psaní správně sedět u sklizeného stolu. 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=nxllySllKbE
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/3C-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Živá-příroda-scaled.jpg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/3C-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Houby-scaled.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU
Chaloupka%20na%20vršku%2003%20Jak%20se%20Andulka%20bála%20Smrtky
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 Připomínám nutnost denně hlasitě číst aspoň 10 
minut. Ve 4. třídě už by z nás měli být opravdoví 
čtenáři. 

 

 

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 

Někteří rodiče potřebují více klidu na práci z domova, proto Vám do nabídky práce vkládám ještě odkaz na 
veselé hádanky ozkoušené na mých dětech. Můžete si otestovat třeba své sourozence.  

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

https://www.umimecesky.cz/hadanky-lehke/246

