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PŘEHLED 

Vážení rodiče a moji třeťáci, 

srdečně vás všechny zdravím a posílám učivo k procvičení. Jsem rád, že jste všichni 
zdrávi a chválím všechny žáky za vedení telefonního rozhovoru v rámci našeho 

slohového cvičení v minulém týdnu. Vedli jste si skvěle a udělali jste mi radost. 

S pozdravem Michal Urban 

 

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

ČESKÝ JAZYK Procvičování – slova 

protikladná 

 

  Opakování slovesa-Infinitiv 

 

 

Časování sloves  

 

 

 

 

 

Psaní - písanka 2.díl 

 

 

 

Online dobrovolný úkol 

Uč. str.101/1,2,3 

Ústně s rodičem 

 

  PS str.35/1,2,3,4 

Písemně do PS 

 

PS str.36/1  

Písemně do PS (zájmena na výběr 

u slovesné osoby jsou : 

já,ty,on,ona ono v č.j., my,vy, 

oni,ony,ona v čísle množném) 

PS str.36/2 a 4- doplňovačka 

 

Písanka str.13 přání k svátku nebo 

k narozeninám 

Písanka str.14 sudoku, skrývačky 

 

www.umimecesky.cz 

pro přihlášené 

MATEMATIKA Násobení trojciferných čísel 

jednociferným činitelem- 

rozkladem čísla na stovky, 

desítky a jednotky 

 

 

 

 

Uč.str.133/1 ústně 

 

Uč.str.133/2 vypočítej podle vzoru 

a zapisuj postupně do sešitu jako u 

vzoru 

Uč.str.133/4 

Podobně vypočítej a správnost 

výpočtu si zkontroluj na kalkulačce  

http://www.umimecesky.cz/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

   Slovní úlohy 

 

 

Zaokrouhlování na desítky –   

opakování 

 

 

Dobrovolný domácí online úkol 

 

Slovní úloha str.133/3 a 5 

Písemně do sešitu 

 

Uč. str. 133/6 

 

 

www.umimematiku.cz 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

Pondělí: 

Pracovní sešit str. 38, cv. 1 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Pracovní sešit str. 38, cv. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý: Pracovní sešit str. 39 

 

 

 

 

Vypracujte přiložený pracovní list. 

 

 

 

Postupujte podle pokynů v PS. 

Až budete mít hotovo, 
poslechněte si říkanku ještě 

jednou a zkuste ji přečíst. 
Dbejte na správnou výslovnost. 
Text můžete opsat nebo zkusit 

napsat zpaměti.  

Poslech č. 1 

 

Prohlédněte si obrázky v tomto 
cvičení. Naučíte si tři nová 

slovíčka: sandwich, milkshake a 
sweets. Správné obrázky 

najdete v učebnici. Zjistíte, 
který sendvič, koktejl a bonbony 

patří Jackovi.  

Poslechněte si nahrávku 
k tomuto cvičení.  

Naučte se číst text v řečové 
bublině. 

Poslech č. 2 

 

Quizzy’s Questions 

Slova v první otázce vyslovte a 

také napište pod jednotlivé 

obrázky. Hotovou stránku vyfoťte a 

pošlete své učitelce. 

 

Pracovní list č. 1 – I like / I don’t 

like. 

http://www.umimematiku.cz/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A-Poslech_č.1_track18.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A_poslech_c2.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A-Pracovní-list-č.1_I-like_vocabulary.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

Čtvrtek: 

Učebnice str. 32   

Unit 5 At the park 

 

 

On-line procvičování slovní zásoba 

čísla a části těla 

 

 

 

Nemáte-li možnost tisku, opište 

věty do sešitu.  

Tento úkol také vyfoťte a pošlete 

své učitelce. 

 

 

Zapište si nová slovíčka – viz 

pracovní list č. 1 

Poslech č. 3 – hračky/toys 

 

V této lekci se budeme učit počítat 

do 20 a také se naučíme některé 

části těla. 

Zadáno i přes umimeto.org 

čísla 

části těla 

 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Nezapomeň pravidelně číst minimálně 15 

minut denně z oblíbené knížky. 

Chraň sebe a ostatní rouškou, ještě 

není vyhráno. 

Dodržuj životosprávu a pitný režim. 

 

 

Mgr. Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_05/picturedictionary_05_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-numbers-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-human_body-1-uroven?source=explicitExercise
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz

