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PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, 

doufám, že jste si Velikonoce i velikonoční prázdniny všichni ve zdraví užili, i když 

byly letos jiné a odpočinuli jste si od domácího učení. 

V tomto týdnu se začnete učit vyjmenovaná slova po V, v matematice budete 

procvičovat probrané učivo a v prvouce se seznámíte se společnými znaky živočichů. 

Můžete procvičovat na www.umimeto.org, budou tam také nové úkoly.  

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice:  

Vyjmenovaná slova po V 

 

   

 

 

Rod podstatných jmen 

Čtení: Kniha podle vlastního 

výběru   – Čtenářský deník – 

duben 

Psaní: Písanka – duben  

ČJ – naučte se vyjmenovat 

vyjmenovaná  slova po V – zadní 

strana „Vyjmenovaná slova 

hravě“ a prohlédněte si prezentaci 

na: 

Vyjmenovaná slova po "v" 

ČJ uč. str. 55 – 57 

Rod podstatných jmen 

Pokračujte dále v písance 

 MATEMATIKA Procvičování 

  Procvičování malé násobilky 

 

   

 

  M – PS – geometrie  

M uč. str. 103 - 105 

   Opakujte si řady násobků 2-10  

Násobilku můžete procvičovat také 

na 

Matematika pro 3. třídu 

  M – PS – str. 47 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Tento týden ještě dále procvičíme 

názvy ovoce.  

Zopakujeme si fráze, které 

používáme v obchodě. 

Zopakujeme starší slovní zásobu. 

Úterý 

Zopakuj si písničku. 

 

 

 

 

  Písnička 

http://www.umimeto.org/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/knihaV.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Zkus si říct všechny názvy ovoce, 

které znáš. Kolik jich je? Umíš je i 

napsat? Můžeš hledat i v učebnici. 

Vypracuj cvičení v pracovním 

sešitě. 

Podívej se na video o nakupování. 

Doplň chybějící slova do rozhovoru. 

Rozhovor si přečti se sourozencem 

nebo rodičem. Zahrajte si na 

obchod. 

Čtvrtek 

Zopakuj si slovní zásobu 

 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

 hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

Napiš na papír co nejvíce druhů 

ovoce. 

 

 

 

Pracovní sešit str.37/1 – poslech 

Pracovní sešit str 37/2 – číslovky 

napiš slovem. 

 

Video - Shopping 

 

Pracovní list - Shopping 

Barvy a hudební nástroje jsou 

zadány i v umimeto.org 

 Barvy 1 

 Barvy 2 

 Barvy 3  

 Hudební nástroje 1 

 Hračky 

 Školní pomůcky 

PRVOUKA  Živočichové  Prv – učebnice str. 56 – 57 

Vytvořte si pracovní list „Společné 

znaky živočichů“ 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas – alespoň 10 min. 

každý den 

Mezi předměty si dělejte přestávky, 

nedělejte všechny úkoly najednou 

 

 

 Nezapomeňte na kartu zvířete  

                                                                           

Mgr. Dagmar Zittová 

Třídní učitelka 3. A 

mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=1QCwbh9Yk0M
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A_Tydenni-plan-14_04-17_04_2020_PL-Shopping.pdf
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-colors-1-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-colors-1-uroven/10
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-hudba-film-divadlo-3-uroven/1069?source=dashboardTopicPreviewBox
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/daily-routines-ipl/157-my-toys-moje-hracky/
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-classroom-ipl/109-colour-the-objects-vybarvi-predmety/

