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PŘEHLED 

Milé děti,  

v novém plánu vás čeká méně práce, protože i v této nejednoduché době máte velikonoční prázdniny. Snad 
už nastane stabilní jarní počasí a vy budete moci trávit dny s rodiči v přírodě nebo na zahradě. Mám velikou 
radost, jak práci z domova – váš home office – zvládáte . Dostávám od vás mnoho krásných pozdravů, 
obrázků i videí, takže nabývám dojmu, že nestrádáte a jste stále tak veselí, jak vás znám ze školy. 

Užijte si krásné velikonoční dny, i když tentokrát bez koledování, a do svátků jara vám všem přeji pevné 
zdraví! 

Na mou foto-rouškovou výzvu se chytly zatím jenom 4 děti, tak ještě počkáme, jestli shromáždíme více fotek. 
Těm, co zareagovali téměř okamžitě, děkuji. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Zvládli jste vyjmenovaná slova po P, mnozí  
už je obstojně trénujete ve větách.  
Nezapomínejte ani na dříve známé řady VS. 

 

 

 

Kdo má pocit, že si předchozí řady neplete, 
může se pomalinku rozkoukávat v řadě po S. 
Pročtěte si slova v „myším sešitě“, 
prohlédněte obrázky. 

 

 

V pracovním sešitu budeme pokračovat 
v procvičování významu slov, tentokrát půjde 
o slova mnohoznačná a citově zabarvená. To 
vše umíme už ze 2. třídy. 

Připomínám pojmy: 

 slova lichotná / lichotivá 

 slova hanlivá 

 

Z minulého týdne ponechávám tyto odkazy, 
cvičení je tam opravdu mnoho: 

VS po B, L – mix cvičení  

VS po M, P – mix cvičení 

A připomínám možnost trénování VS na 
stránce umimecesky.cz 

Kdo by měl chuť, může si pustit veselé 
písničky hemžící se vyjmenovanými slovy: 

Pyšný netopýr 

Hostina u sýkory 

 

 

PS str. 17 

   

 MATEMATIKA Tentokrát se posuneme k odčítání v relaci do 
1000. Myslím, že oproti násobilce je tato látka 
zaslouženým odpočinkem. 

Stále ji ale budeme trénovat. 

 

 

 

Geometrie – zopakujeme si rýsování čtverce 
a obdélníku za pomoci čtvercové sítě.  

PS str. 12. 

 

 

Procvičování násobilky: 

Velikonoční obrázek k vytištění 
umimematiku.cz 

 

PS: str. 39 / cv. 1, 2 

Pozor, 1 čtvereček neměří 1 cm! 
 

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
https://www.umimecesky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=I7TmUhZrft4
https://www.youtube.com/watch?v=oYdWW2EXDXA
http://www.pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/matematika/procvicuj-matematicke-operace-3tr-300.html
https://www.umimematiku.cz/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ JAZYK K Velikonocům je v učebnici hezky 
zpracované téma Easter. Bohužel děti na 
svém CD nemají k tématu poslechy. Pokusím 
se je doplnit. 

Kdo má rodiče anglicky hovořící, zkuste si 
přečíst, projděte si stránky. 

Úkol pro všechny:  můžete si vypsat do 
slovníčku 8 slovíček – zvířata a jejich 
mláďátka. 

 

Učebnice str. 68 – 69. 

PS str. 91 – dobrovolné vyrábění pro 
dlouhou chvilku 

Poslech č. 1 Nr. 38 

Poslech č. 1 Nr. 39 

Poslech č. 3 Nr. 40 Easter 

 

 

 

What colour am I wearing - song pro radost 
i k tanci 

 

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

Přečtěte si v učebnici látku o rostlinách. 

Otázky k zamyšlení:  

Co mají rostliny společného s živočichy?  

Čím se liší? 

 

  

  

 

  Učebnice str. 38 - Rostliny 

  

 

  Chaloupka na vršku: 

  Jak se pomlázky ztratily 

  Další díly na youtube nebo na webu ČT. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Seznamujeme se s řadou VS po S 

 Trénujeme VS po P, 

 Opakujeme VS po B, L, M 

 Trénujeme násobilku 

 Odčítáme „přesah“ přes celé stovky 

 Easter 

 Pozorujeme přírodu, slavíme Velikonoce. 

 Připomínám nutnost denně hlasitě číst aspoň 10 
minut. Ve 4. třídě už by z nás měli být opravdoví 
čtenáři. 

 

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

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Jenda mě inspiroval k nové výzvě pro děti: můžete se nechat natočit na krátké video, jak zpaměti odříkáváte  
řadu VS po P. Kdopak to zvládne i bez nápovědy za kamerou?  

  

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Nr_38.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Nr_39.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Nr_40.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=TCYVm0aS-Ks
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Priloha_Rostliny_Upraveno.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc
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Moc ráda vám posílám ještě jeden vzkaz: 

 

Ahoj děti, rodiče, 

zdravíme vás velice! 

Až uděláte úkoly, 

projdete se v okolí, 

procvičíte písmenka 

a zbude vám chvilenka, 

ke stolu se posaďte 

a něco si vyrobte. 

Ať už je to věneček, 

co ozdobí vám stoleček, 

ten, kdo umí harmoniku, 

zajíčka má v okamžiku. 

Procvičte si také svaly, 

aby slábnout nezačaly! 

Až budete běhat venku, 

zkoušet kotoul nebo scénku, 

nezapomeňte si vzíti roušku 

a nezdržujte se u staroušků! 

Ty musíme chránit přeci 

a postavit se správně k věci. 

Letos asi koledu 

ponecháme u ledu. 

Malovaná vajíčka 

zvládne vaše ručička. 

Užijte si svátky  

a ať jsme brzy zpátky! 

 

Krásné, byť trošku netradiční, Velikonoce vám všem přejí vychovatelky z družiny. 

Těšíme se na vás! 

 

Návod na velikonočního zajíčka. 

 

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM

