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Přehled 

Milé děti, 

také v tomto týdnu budeme pokračovat v práci na domácím vyučování. Když si to vše zpětně pročítám, žasnu, co už 
jste se všechno dokázaly naučit! Zvládly jste vyjmenovaná slova po P a po S, naučily se řadu slovních druhů, velkou část 
z nich poznáváte. V matematice sčítáte a odčítáte do 1000. I v angličtině pokračujeme po malých krůčcích dopředu. 
Cením si všech, kteří to nevzdali a snaží se o sebemenší pokrok. V prvouce jste prozkoumaly skoro celou složitou říši 
rostlin, to všechno je pro vás důležité nejen pro další školní roky. 

Poděkování za práci patří i rodičům. Vím, že málokomu z dětí jde všechno samo. Na jejich pokroku máte lví podíl. Přeji 
Vám všem zúčastněným krásný další školně domácí týden. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Trénujeme všechny známé řady VS, tedy po B, 
L, M, P, S – nezapomínejte na pamětní 
odříkávání řad, aby se z hlavy nevytratily.  

 

 

 

Tento týden se vrhneme na pády 
podstatných jmen. Můžete se dopředu 
podívat na video, kde pády vysvětluje paní 
učitelka z jiné školy. Společně si o nich 
popovídáme na našem čtvrtečním setkání. 

Pro pobavení si poslechněte, jak si se 
skloňováním podstatných jmen poradil 
Hurvínek. Rodiče určitě potěší pedagogický 
přístup pana Spejbla. 

Pomalu se začneme učit pádové otázky. 

 

Procvičíme také přídavná jména a zájmena. 
Pracovní sešit si připravte ke čtvrteční výuce. 

 

 

Procvičování psaní – propojíme s češtinou 

Trénování VS online:  

umimecesky.cz 

Školákov 

 

 

Video - pády 

 

Poslech – Hurvínek skloňuje kočku 

 

 

 

 

 

 

 

PS str. 6, 7 

 

 

 

Písanka str. 18, 19 

U posledního cvičení se můžete pokusit 
určit pád podstatného jména ve větě. 

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

Myslím, že tento typ příkladů vám bude 
připadat jednoduchý 

 

 

 

 

 

PS str. 24, 25 

 

Kdo mi pošle řešení slovní úlohy str. 25 / cv. 
3 (vyfocené přes WA, do mailu), dostane na 
dálku jedničku! 

 

Pro šikulky, kteří by dokázali násobit číslem 
10, přikládám strašného piráta k tisku. 

Pirát – barevná matematika k tisku 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://www.youtube.com/watch?v=vHubXdDbwVM
https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Pirát-scaled.jpg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

 

Geometrie – zůstáváme u práce s kružítkem. 
Připomínám nutnost bezpečného zacházení 
s ním! 

 

Procvičování násobilky: 

umimematiku.cz 

 

 Vezmi si volný list papíru (polož si ho na 
otevřený pracovní sešit)  

 vyznač bod S 

 odměř si na kružítku POLOMĚR 5cm 

 narýsuj kružnici, pojmenuj ji k 

 na kružnici vyznač body T, U, V 

 spoj každé dva body přímkou (kromě 
bodu S) 

 vybarvi a pojmenuj vzniklý geometrický 
útvar  

Instruktážní video - kružnice 

ANGLICKÝ JAZYK Vrátíme se k nakupování, zapíšeme si do 
slovníčku 4 nová slovíčka – ovoce, naučíme se 
je:  

 peach - broskev 

 apricot - meruňka 

 plum – švestka 

 lemon – citron 

Pozor, v učebnici je máte rovnou v mn. čísle. 

 

Let’s play football / Zahrajme si fotbal:  
poslouchněte si a přečtěte 

 

Zopakujeme nové fráze ze 4. a 5. lekce – viz 
prac. list 

 

Učebnice str. 31 – poslechněte si rozhovor, 
trénujte čtení. Můžete s někým v rodině, 
nebo s kamarádem vyzkoušet spodní 
rozhovor, obměňovat druhy ovoce.  

Nahrávka 15 

Nahrávka 16 

PS str. 37 / cv 2 

 

 

učebnice str. 33. 

Nahrávka 23 

 

Pracovní list – Revision 4, 5 (Součástí je i 
přepis nahrávky, kterou už jste slyšeli. 
Můžete se k ní vrátit.) 

PRVOUKA Přečtěte si v učebnici kapitolu o částech 
kvetoucích rostlin, tentokrát nás bude 
podrobněji zajímat kořen, stonek a list. 

Na volný list papíru si nakreslete bylinu, keř a 
strom. Čím se liší? Pod každou rostlinu uveďte 
3 příklady 

   Uč. str. 48 - 49 

 

K odreagování si můžete pustit krátký němý 

dokument Česká příroda s  příjemnou 

hudbou. Poslední záběr je určitě věnován 

Štěpovi 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Online procvičujeme všechny známé řady VS 

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

 Procvičujeme rýsování kružnice 

 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. 

https://www.umimematiku.cz/
https://youtu.be/H8dRRwJAbTU
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Nahrávka-15.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Nahrávka-16.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Náhravka-23.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Pracovní-list-Revision-4-5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XG_AzJCOHCA
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 Přidáme si nová slovíčka ovoce, opakujeme fráze  
4. a 5. lekce 

 Dokončujeme učivo o rostlinách 

 

 

Důležitá informace: 

Prosím rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby nahlásili vedoucí ŠD svůj zájem / nezájem o umístění dítěte pro 
příští školní rok. Podrobnější informaci najdete v minulém týdenním plánu. Děkuji 

 

Dobrovolné:  

Tentokrát se s nápadem obracím na vás. Napadá Vás nějaká výzva pro kamarády? Jste v něčem šikovní? 
Můžete poslat krátké video a já ho sem umístím pro inspiraci ostatním. 

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

 


