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PŘEHLED 

Milé děti,  

doufám, že jste si užili čarodějný večer i 1. máj, trochu jste si při prodlouženém víkendu 
odpočinuly a máte chuť do nové práce. Na Jitsi meet už jste se většinou rozkoukaly, 

zkusily jsme trochu učení podobně jako ve škole, čímž jsme zase o zkušenost bohatší. 

Tento týden Vám přikládám pro pobavení zkompletovanou sbírku vašich rouškových 
masek. V nepovinné sekci najdete tělocvičnou výzvu, abyste neposilovaly pouze 

hlavičky. 

Přeji vám i vašim blízkým pohodové jarní dny. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Trénujeme VS po S. 

Pozor na matoucí dvojice slov: 

 síra – chem. prvek X kousek sýra 

(mléčný výrobek) 

 syrová (neuvařená), sírová 

(kyselina), sirný (zápach), sýrová 

(pomazánka), syřidlo (k výrobě 

sýra)  

 houba syrovinka  

Pomůcka – obě houby jsou s Y: 

syrovinka, pýchavka  

 

Zopakovali jsme si slovní druhy 

ohebné, začneme je procvičovat. 

Podstatná jména 

Komu by stále dělalo problém 

poznávání podstatných jmen, může 

se podívat na plán z min. týdne. 

Tentokrát se zaměříme na pods. 

jména vyjadřující názvy vlastností, 

dějů, jevů a činností. 

 

Úkol pro tento týden:  

Naučíme se vyjmenovat řadu 

slovních druhů. 

 

Procvičování psaní 

 

 

PS 2 str. 21, 22 

Trénování VS online:  

umimecesky.cz 

Školákov 

Veršovaný příběh na VS po S 

 

 

 

 

Ponechávám: 

Slovní druhy – video 

s představením jednotlivých SD 

 

 

PS str. 4 / cv. 4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

Písanka str. 12  

 pozor na zadání – přepis 

změňte tak, aby byl o vaší 

rodině 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://www.youtube.com/watch?v=bZBZf7WtBrg
https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

MATEMATIKA Procvičujeme sčítání a odčítání  do 

1000, přidáváme si nové typy 

příkladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie – stále se budeme 

zabývat kružnicí a kruhem 

Prosím, kdo ještě nemá, pořiďte si 

do příštího týdne kružítko. Naučíme 

se správně kružnici rýsovat. 

PS str. 20, 21 

 21 / 5 dobrovolné 

PS str. 18 – trénování sčítání a 

odčítání do 1000 ve vlastním 

tempu 

 

Kdo rád vybarvuje, může využít:  

Myslivec – barevná matematika k 

tisku 

 

Procvičování násobilky: 

umimematiku.cz 

 

PS str. 41 dokončíme, str. 42 / cv. 

1, 2 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Tentokrát budeme trénovat fráze 

 I’ve got (I have got) – mám 

 I haven’t got - nemám 

 

Poslechněte a zazpívejte si písničku.  

Přidejte si do slovníčku nová slovíčka 

– hračky (byly součástí prac. listu 

z min. týdne, můžete si je nalepit). 

 

V přiloženém pracovním listu si 

procvičíte psaní kladné a záporné 

věty se slovesem have got (zatím 

pouze 1. os., jedn. číslo - já mám / 

já nemám). 

 

Učebnice str. 35 

PS str. 40 / cv. 2,  

41 / cv. 2 

 

Písničku máte na svém CD, pro 

pořádek přikládám ve formátu 

MP3:  

Song I’ve got a ball 

 

 

Pracovní list I’ve got, I haven’t 

got k tisku 

 

PRVOUKA  Zůstáváme u užitkových 

plodin, jen se ze zahrady 

přesuneme na pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro radost a odpočinek si můžete 

pustit pohádku o Krtkovi, jak ke 

kalhotám přišel. Zopakujete si 

postup při zpracování lnu. 

   Uč. str. 46, 47 

Úkol:  

Nakreslete na volný list papíru 

klasy pšenice, ječmene a žita a 

latu ovsa. Všímejte si, čím se liší. 

O pojmech klas a lata si něco 

povíme ve čtvrtek, zároveň se vás 

zeptám, co víte o užitkových 

rostlinách. 

Dobrovolné: můžeš s rodiči objet 

Čelákovice na kole a zapisovat si, 

které polní plodiny se v blízkosti 

našeho doma pěstují.  

Pohádka 

  

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Myslivec-scaled.jpg
https://www.umimematiku.cz/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Ive-got-a-ball.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Pracovní-list-Ive-got-I-havent-got.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Pracovní-list-Ive-got-I-havent-got.pdf
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Procvičujeme VS po S, online všechny 

známé řady 

 Pokračujeme ve sčít. a odčít do 1000 

s přechodem přes stovky, násobilku 

 Známe rozdíl mezi pojmy kruh a 

kružnice, všímáme si jejich vlastností 

 Naučíme se novou anglickou píseň  

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

 Zaměříme se na polní plodiny 

 

 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. 

 

 

Upřesňující informace: 

Paní vychovatelky nás učitele požádaly o zjištění zájmu o školní družinu pro příští školní 

rok. Prosím, otevřete si tento odkaz ŠD. 

Vkládám slibované Roušky – aktualizované. 

 

Dobrovolné:  

Úkol pro všechny, které už bolí záda a mají od sezení těžké nohy: přeskočte libovolným 

způsobem 20x přes švihadlo a nechte se od někoho natočit na video. Kdopak dokáže 

získat na dálku velkou jedničku z TV? 

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Odkaz-ŠD.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Roušky-aktualizované.pdf

