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PŘEHLED 

Milé děti,  

zdravím Vás v dalším dálkově studijním týdnu. Tenhle je mimořádný a pracovně o den kratší. V pátek slavíme 
svátek – 1. květen, Svátek Práce, ale taky den lásky. Můžete políbit maminku nebo babičku, ale také tatínka 
nebo dědu pod rozkvetlým stromem aby byli i nadále usměvaví a zdraví. Sundání roušky na moment 
povoleno 

Pomalu se přehoupáváme do posledních dvou měsíců školního roku. Vím, že práce tímhle způsobem není 
vůbec jednoduchá. Ne všichni máte ideální studijní podmínky. Zatneme společně zuby, abychom si pak letní 
prázdniny zasloužili, co říkáte? 

Minulý týden jsme se poprvé viděli přes videokonferenci, zase jsme o kousek technologicky zdatnější!  

Přeji vám i vašim rodičům pohodové jarní dny. 

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

ČESKÝ JAZYK Dotrénujeme VS po P. 

Pozor na matoucí dvojice slov: 

 Pil (mléko) x pyl (na květině) 

 opylovat (květinu) x opilovat (pilníkem)  

 houba pýchavka je od slova pyšný  
x píchnout se o trn růže 

 

Připomeneme si učivo z tématu slovní druhy 

Měli bychom umět poznat podstatná jména. 

Podstatná jména jsou 1. slovním druhem  
a vyjadřují názvy:  

 osob – bratr, zubařka, Terezka 

  zvířat – velryba, jelen, mravenec 

  věcí – dům, tulipán, vidlička 

 vlastností -  marnivost, moudrost, 
dobrota  

 dějů , jevů – jaro, hrom, běh 

Mohu si na ně ukázat pomocí zájmen ten, 
ta, to (ten běh x běží – sloveso). 

A už víme, že se u nich určuje rod a číslo. (Brzy 
přibyde ještě pád.) Proto Vás nepřekvapí 
převést pods. jména z jednotného do 
množného čísla. Pozor na pravopis i / y po 
měkkých a tvrdých souhláskách! 

 

Pomalu se naučíme vyjmenovat řadu slovních 
druhů, jak jdou po sobě. Už jsme to zkoušeli 
ve 2. třídě, pro 4. to už budeme potřebovat. 

 

Procvičování psaní 

 

 

PS 2 str. 19, 20 po souhrnné cvič. 1  
(s balónky) 

Trénování VS online:  

umimecesky.cz 

Školákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PS str. 3 / cv. 2, 3 

 

 

 

 

Slovní druhy – video s představením 
jednotlivých SD 

 

 

Písanka str. 10, str. 15 / říkanka Duben 

 dobrovolné: dokážete v říkance 
podtrhnout citoslovce? 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Stále budeme procvičovat sčítání a odčítání  
do 1000, tentokrát už s přechodem stovek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie – tentokrát se budeme zabývat 
kružnicí a kruhem. Pozor, tyto pojmy si 
nepleteme! 

Kruh – rovinný geometrický útvar, plocha 

Kružnice – pouze čára, křivka 

PS str. 19  

 doporučuji jako první řešit cvičení 4, 
pak teprve cvič. 1 … 

 cv. 3 je poměrně složité, kdo by se 
s ním trápil, může vynechat 

PS str. 18 – nechávám na vás, postupně si 
můžete procvičovat všechny nové typy 
příkladů  

 

Procvičování násobilky: 

umimematiku.cz 

Násobilka sloupečky 2  - další série příkladů 
k tisku a procvičování 

 

PS str. 41 / cv. 1, 2, 3 

Přehledné video vysvětlující rozdíl mezi 
kružnicí a kruhem 

ANGLICKÝ JAZYK Kdo zvládne nebo komu mohou pomoci 
rodiče,  může si dopředu přečíst komiks Colin 
in  Computerland  - part 3 

 

Článek spolu projdeme v dalším online 
setkání. 

 

Procvičíme fráze I like / I don’t like a slovní 
zásobu. (Kdo nemá možnost tisku, projděte si 
ústně.) 

Uč. str. 30 
PS str. 36 

Colin - nahrávka 

 

 

 

 

Pracovní list – I like, I don’t like 

PRVOUKA Tento týden se budeme zabývat dvěma 
hlavními skupinami rostlin, kterými se lidé 
obklopují: 

 Okrasné rostliny 

 Užitkové rostliny 

 

 

 

 

 

Můžete si pustit video o začátku jara v přírodě 

   Uč. str. 44, 45 

Úkol:  

Vyberte 1 vaši nejoblíbenější pokojovou 
rostlinu a nakreslete ji (stačí formát A5, pak 
přidáme do desek) 

Popište její nadzemní části: 

stonek /list / květ 

Jsou všechny pokojové rostliny kvetoucí? 

Víte, jakou vaše rostlina potřebuje péči? 

   

Video 

  

https://www.umimematiku.cz/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Násobilka-sloupečky-2-scaled.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kT2gHzmzmBY
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Colin-nahrávka.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3C_Pracovní-list-I-like-I-don´t-like.pdf
https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-priroda-5e44241b4908cf0125157f5f
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Procvičujeme VS po P, online všechny známé řady 

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

 Přeložíme a přečteme si další část příběhu Colin in 
Computerland 

 Procvičíme fráze I like / I don’t like + slovní zásobu 

 Zaměříme se na okrasné a užitkové rostliny 

 

 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:  

Paní asistentka Branišová a paní vychovatelka Dobšovičová přišly s úžasným nápadem, jak potěšit staré lidi 
v domovech pro seniory, kteří jsou teď izolováni od ostatních a většinu času tráví osaměle na svých pokojích. 
Můžete někomu udělat radost, poslat dopis, obrázek, přáníčko… Vůbec s dopisem nemusíte na poštu, více 
informací najdete zde. I takovým způsobem lze oslavit 1. máj. 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

 

 

 

https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost/

