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PŘEHLED 

Milé děti,  

Doufám, že jste si i v improvizovaných podmínkách užily hezké Velikonoce, vyvětraly se na jarním sluníčku, 
odpočinuly si a přišly na nové myšlenky. Nezbývá nám, než se zase zvolna pustit do práce na dálku. 

Mám velikou radost ze všech videí VS po P, která jste mi poslali. Dokonce u máme první video s řadou po S! 
Přidá se někdo? 

„Orouškovaných“ fotografií už jsem nasbírala více, a tak Vám je ráda vkládám do tohoto plánu. Třeba se 
ještě někdo přidá.  

 

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

ČESKÝ JAZYK Setrváme v trénování VS po P, ale 
nezapomínejte ani na starší, již naučené řady. 

 

Postupně si přidáme řadu VS po S. Není nijak 
složitá, tvoří ji pouze 11 slov. Systém už dobře 
znáte. Každý den si přidejte 4 nová slova, za 3 
dny máme hotovo. Můžete se pomalu pustit 
do „myšího sešitu“ a seznamu slov 
příbuzných. 

 

 

 

Zopakovali jsme učivo o významu slov. Zda 
jste si všechno správně osvojili, se ukáže 
v souhrnném cvičení v PS. 

 

Trénování VS na stránce umimecesky.cz 

 

 

Představení VS po S a jejich významu 

Zde si můžete potrénovat význam VS po S 

Ponechávám odkazy na veselé písničky: 

Pyšný netopýr 

Hostina u sýkory 

Dobrovolný úkol: Vypište všechna VS po P, 
která slyšíte v písničce o netopýrovi. 

 

PS str. 20 / cv. 1 nahoře 

Slohové cvičení je dobrovolné. Pokud se do 
něho pustíte, můžete mi poslat. 

   

 MATEMATIKA Pokročíme opět k mírně komplikovanějším 
příkladům ve sčítání a odčítání do 1000. I když 
zatím nepřekračujeme relaci jednotlivých 
stovek. Kdo by měl potíže, klidně využijte 
stovkové počítadlo. Jen nesmíte 
zapomenout, ve které stovce že se to 
pohybujeme! 

523 + 50 = 

23 + 50 = 

 

Geometrie – zopakujeme si rýsování 
trojúhelníku. Pozor na to, že zatímco 
natištěný trojúhelník ve cvič.  4 je přesný, při 
rýsování docílíme přesnosti tím, že spojíme 
předem připravené body. Přímé čáry by měly 
mít přesahy. Bod se nachází ve středu křížku, 
písmenko je pouze jeho pojmenování.  

PS str. 14, str. 15 / cv. 4  

 

Procvičování násobilky: 

umimematiku.cz 

 

 

 

 

 

PS: str. 39 / cv. 3, 4, 5 

Instruktážní video ke geometrii 

 
 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/prezentace/knihaS.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://www.youtube.com/watch?v=I7TmUhZrft4
https://www.youtube.com/watch?v=oYdWW2EXDXA
https://www.umimematiku.cz/
https://youtu.be/1cn_g6UcpYM
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ JAZYK Tento týden si přidáme novou písničku 

 a plate – talíř [plejt] 

 on a plate – na talíři 

Poslechni si písničku. 

Zkus zapsat všechny číslovky (slovy), které 
uslyšíš. 

Nové slovíčko i předložkovou vazbu si zapiš 
do slovníčku. 

Dobrovolné: Zkus napsat text zpaměti. 

 

  Listen and sing. / Poslouchej a zpívej.  

Cakes on a plate 

 

 

 

 

PRVOUKA Přečtěte si v učebnici pokračování látky o 
rostlinách. 

Nyní už budeme vědět, že rostliny: 

 přijímají živiny 

 dýchají a vylučují 

 reagují na změny prostředí (některé 
i pohybem svých částí) 

 rostou, vyvíjejí se, rozmnožují se 

Existují 2 velké skupiny rostlin: 

 kvetoucí 

 nekvetoucí 

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

 

   Učebnice str. 39 Pokračování o rostlinách 

  Učebnice str. 40 Kvet. a nekvet. rostliny 

  

 

   

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Učíme se s řadu VS po S 

 Trénujeme VS po B, L, M, P 

 Přecházíme na sčítání a odčítání do 1000 bez 
přechodu přes stovky 

 A plate – on a plate, číslovky 

 Pozorujeme přírodu, zkoumáme vlastnosti rostlin 

 

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

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

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Jak jsem Vám slíbila, přibaluji prvních 9 statečných v rouškách. Poznáš své spolužáky? 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_Pokracovani_o_rostlinach.jpg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_Kvet_a_nekvet_rostliny.jpg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Tydenni_plan_14-17_4_2020_Poznáš-své-spolužáky.pdf

