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Přehled 

Milé děti, 

zdravím Vás v dalším školně domácím týdnu. Minuly oba dva květnové svátky, což znamená, že za měsíc  
a půl jsou tady opravdové (a pro všechny zasloužené) prázdniny. Ale před námi ještě zůstává spousta práce. 

Dáme se do toho, co říkáte? 

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

ČESKÝ JAZYK Docvičíme VS po S. 

  

Dotrénujeme řadu slovních druhů, pomalu si 
zvykáme na jejich čísla (6 – příslovce). 

 

Zůstaneme u podstatných jmen (1) 

Připomeneme si pravopis vlastních jmen. 

Dělí se na: 

 Osobní (Barča, Daniel, Novák, Ťapka, 
Barbucha) 

 Místní (Krkonoše, Indie, Rožnov pod 
Radhoštěm) 

Zopakujeme rod podstatných jmen 

 

Procvičování psaní – tentokrát v souvislosti s 
PRV 

 

PS str. 23 

Trénování VS online:  

umimecesky.cz 

Školákov 

 

PS str. 4 / cv. 7, 8, str. 5  

(cv. 12 je dobrovolné) 

 

 

 

 

Motýl – rod podst. jmen k tisku 

 

Písanka str. 21, 22 – části rostliny, poznej 
část stromů  

 

MATEMATIKA Procvičujeme sčítání a odčítání  do 1000, 
přidáváme si nové typy příkladů. 

 

 

 

 

 

 

Geometrie – tento týden se naučíme rýsovat 
kružnici za pomoci kružítka. Instruktážní 
video vám ještě dodám. 

PS str. 22, 23 

 

Kdo rád vybarvuje, může využít:  

Hasič – barevná matematika k tisku 

 

Procvičování násobilky: 

umimematiku.cz 

 

PS dokončíme str. 42 

Kružnice nejprve trénujeme na volném listu 
papír. Lepší je si ho podložit, případně pod 
ním otevřít sešit, aby se kružítko mělo kam 
zapíchnout. 

Pozor na bezpečnost! Hned po práci si 
kružítko ukliď do pouzdra nebo penálu. 
Mladšímu sourozenci do rukou nebo 
domácímu zvířátku do drápků nepatří. 

 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Motýl-scaled.jpeg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Hasič-scaled.jpg
https://www.umimematiku.cz/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ JAZYK Budeme pokračovat v procvičování frází: 

 I’ve got (I have got) – mám 

 I haven’t got - nemám 

 

Procvičujte výslovnost i psaní nových 
slovíček, hraček. 

Trénujeme odpovědi: 

 Yes, I have. – Ano, mám. 

 No, I haven’t. – Ne, nemám. 

 

Učebnice str. 35 – poslechněte si rozhovor, 
trénujte čtení rozhovoru: 

Nahrávka 27 

PS str. 40 / cv. 1  - Nahrávka 22 

41 / cv. 1 – Nahrávka 24 

 

PS str. 42 – pokuste se doplnit komiks 

Vrátíme se k tomu při čtvrtečním online 
setkání. 

 

PRVOUKA Prohlédněte si obrázek a zkuste zodpovědět: 

1) Dokážeš pojmenovat zemědělské práce, 
které zde probíhají? 

2) Které zemědělské plodiny se na polích 
pěstují? 

3) Poznáš škůdce, kteří dokáží ohrozit 
úrodu? Je zde někdo, kdo s nimi dokáže 
bojovat? 

4) Pročti si sloupeček napravo. Najdeš tu i 
krásné květiny, které na poli považujeme 
za plevel. Poznáš je? 

 

Přečtěte si úvod o částech kvetoucích rostlin 

 

   Uč. str. 48 - 49 

 

Přidávám slíbené obrázky – Obiloviny. 
Stačí, když si prohlédnete pouze obrázky. 
Pokud chcete, můžete si článek přečíst. 

  

 

 

Učebnice str. 35 – pouze horní část 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Docvičíme VS po S, online všechny známé řady 

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

 Naučíme se rýsovat kružnici 

 Dotrénujeme fráze I’ve got, I haven’t got 

 Podíváme se na zemědělskou krajinu  
v souvislostech 

 

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

 Zdatnější čtenáři, kteří již zvládli techniku, 
mohou začít trénovat tiché čtení. 

 Pokud přečtete knihu, budu ráda, když ji 
zapíšete do čtenářského deníku. 

 

 

Dobrovolné:  

Komu nevyhovovalo skákání přes švihadlo, může vyzkoušet další úkol pro železné muže a silné ženy. Tentokrát 
jsem využila nápadu svého synovce Martínka. Nenechte se zahanbit, je to druhák! 

Video – Sportovní výzva 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Nahrávka-27.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Nahrávka-22.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Nahrávka-24.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Obiloviny.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/VID-20200402-WA0013.mp4

