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PŘEHLED 

Milé děti,  

je to neuvěřitelné, už jsme 5 týdnů doma. Se všemi jsem v kontaktu, a tak mám velkou radost, že se vám 
všem daří zvládat školu na dálku. Snažíte se doma hezky pracovat, posíláte mi spoustu vzkazů, videí. Někteří 
mi přeříkali vyjmenovaná slova po S (jednou dokonce i pozpátku!), jiní anglickou říkanku Cakes on a plate 
zpaměti. Tento týden vyzkoušíme novinku: pozdravíme se přes internetovou místnost Jitsi meet. Vše vám 
ještě včas vysvětlím přes mail vašich rodičů.  

Přeji vám pohodový jarní týden. 

Roušková fotografie přibyla jedna, počkáme do příštího týdne. Přidá se někdo? 

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

ČESKÝ JAZYK Všichni už máte k dispozici 2. díl PS z ČJ, 
můžeme tedy procvičovat VS na papíře. 

Nelekejte se přeskakování stránek, ke 
slovním druhům se vrátíme. 

V „myším sešítku“ si dokončete seznam slov 
příbuzných k VS po S. Nejsou těžká. 
Dotrénujte řadu. 

 

 

 

 

K procvičování přikládám vybarvování 
hrnečků (VS po S). Je dobrovolné, jen pro 
změnu činnosti. 

PS 2 str. 17, 18 

Úvodní cv. 1 na str. 17 můžeme vynechat. 

Trénování VS na stránce umimecesky.cz 

 

 

 

Ponechávám odkaz na písničku: 

Hostina u sýkory 

Dobrovolný úkol: Vypište všechna VS po S, 
která zde uslyšíte 

 

Hrnečky 

 

MATEMATIKA Tentokrát se částečně vrátíme zpět, v PS jsem 
přeskočila. 

 

 

 

 

 

Násobilku je třeba stále si připomínat, aby 
nám naučené spoje nevyhasly. Nechávám na 
vás, jakou formu procvičování zvolíte. 

 

Geometrie – trojúhelník, mnohoúhelník. 

 

PS str. 13  

Dobrovolné: ke cvič. 4 mi zkuste 
zodpovědět otázku:  

Proč bývají lístky v předprodejích levnější, 
než když si vstupné koupíte v den konání 
akce (koncertu, divadla apod.)na místě? 

PS str. 17 / cv. 1, 4, 5 

Procvičování násobilky: 

umimematiku.cz 

Násobilka sloupečky k tisku 

 

PS str. 40 / cv. 1, 3  

Ostatní cvič. na této straně jsou 
dobrovolná. Můžete mi poslat. 

https://www.umimecesky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=oYdWW2EXDXA
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Hrnečky-scaled.jpg
https://www.umimematiku.cz/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Násobilka-sloupečky.jpg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ JAZYK Kdo by měl chuť, může se vrátit k písničce 
Cake on a plate, najdete ji v předchozím 
týdenním plánu. Potrénujte výslovnost. 

 

Prohlédněte si obrázky v dalším cvičení. 
Zapište si a naučte se tři nová slovíčka:  

 sandwich 

 milkshake  

 sweets.  

Správné obrázky najdete v učebnici ve  
4. lekci. Chce to oči detektiva! Zjistíte, 
který sendvič, koktejl a bonbony patří 
Jackovi? 

Poslechněte si nahrávku k tomuto 
cvičení.  

Trénujte čtení textu v řečové bublině. 

 

Prověříme si své vědomosti: Quizzy’s 
Questions 

Slova v první otázce vyslovte a také 
napište pod jednotlivé obrázky. 

 PS str. 38 / 1 
 Vybarvování obrázku je dobrovolné 

 

 

 

PS str. 38 / 2 

Nahrávka ke cvičení  

(nahrála paní učitelka Žejdlíková, přehrajete 
ve Windows media playeru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS str. 39 

 

PRVOUKA Učebnici už máte všichni k dispozici, usnadní 
nám to práci. 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Léčivé, 
jedovaté a chráněné rostliny. 

 

 

Prohlédněte si obrázek v učebnici 

Znáte všechny rostliny a živočichy, které 
běžně vídáme v našich zahradách? 

   Str. 41 

   Které léčivé rostliny užíváte, nebo jste někdy 
ochutnali? 

Znáte některé další jedovaté, na které si 
musíme dávat pozor? 

  

  Str. 42 - 43 

  Dobrovolný úkol:  

Nakresli plánek vaší / babiččiny zahrady 
(můžeš i terasy, balkonu, pokud tam něco 
pěstujete). Nebo si vymysli vlastní vysněnou 
zahradu. Můžeš k ní přidat krátký popis. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Učíme se s řadu VS po S 

 Trénujeme VS po B, L, M, P 

 Trénujeme sčít. a odčít. do 1000 s přechodem přes 
desítky, násobilku 

 Procvičujeme a rozšiřujeme si slovní zásobu,  

 Víme toho mnoho o rostlinách, pozorujeme život v 
zahradě 

 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. 

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A_poslech_c2.mp3

