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Přehled 

Milé děti, 

zbývají nám poslední dva pracovní týdny, kdy budeme opakovat, procvičovat známou látku, abyste na 
prázdniny odcházely s klidnou hlavou. Poslední školní týden by za normálních podmínek byl výletní a hrací, 
uděláme si ho zábavnější i na dálku. Mám radost ze všech, kterým ještě zbývá síla do práce. Moc ráda vás 
vždycky přes kameru počítače vidím. Tento rok nám trochu pomáhá i počasí, ve vedrech by se nám pracovalo 
hůř. Tak ještě chvíli pojďme na to: 

 

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

ČESKÝ JAZYK Tento týden dotrénujeme řadu VS po V. 

Doplňte si slova příbuzná do sešítku 
s myškou. 

 

Procvičíme si rod, číslo a pád podstatných 
jmen: 

 

 

 

Procvičování psaní – těšíme se na léto 

 

VS po V online  

Určování slovních druhů online 

PS str. 24, 25 

 

PS str. 16 

 (části už máme hotové z minulého 
týdne) 

Sešítek s myškou str. 26 

 

Písanka str. 27 

MATEMATIKA Zaokrouhlování na stovky jste výborně 
zvládli, jak se ukázalo na online hodině. 
Můžete ho dál trénovat a sbírat štíty na 
umimematiku.cz. 

 

Pokračujeme v násobení a dělení mimo 
obor násobilek. 

 

 

 

 

Geometrie 

Konstrukci trojúhelníku si necháme do 4. 
ročníku. Zbývá nám pouze opakování. 

 

Procvičování násobilky i zaokrouhlování 

umimematiku.cz 

 

 

PS str. 30, 31 

Ve středu se na online hodině společně 
zaměříme na dělení se zbytkem. 

 

 

 

 

PS str. 46 

Pro převody jednotek si můžete pustit 
video nebo prezentaci, kterou jsem 
rodičům poslala do mailu. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3
https://www.umimematiku.cz/


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

ANGLICKÝ JAZYK Přečtěte si další email od Grega. Čtěte 
nahlas několikrát, tentokrát tu není 
žádné neznámé slovíčko. Text si 
přeložte. 

Ústně splňte i úkol pod emailem. 

Poté odepište Gregovi na jeho 
zprávu. 

 

Vyzkoušejte si domácí test  
– opakování 1. a 2. lekce. Zkuste psát 
bez pomoci a dívání do učebnice  
(s výjimkou str. 94 / úkol 2). Nahrávky 
si můžete pustit vícekrát. 

Učebnice str. 37 

 

 

 

 

PS str. 46 

 

 

Domácí test: 

PS str. 93 

Nahrávka 7 

PS str. 94 

Nahrávka 18 

 

PRVOUKA Od rostlin se posouváme k živočichům. 

Přečtěte si dvojstranu v učebnici. 

Na volný list papíru si vypište společné 
znaky živočichů: 

Živočichové 

 Přijímají vodu, potravu a vylučují 

 Dýchají 

 Reagují na změny 

 Pohybují se, vnímají okolí smysly 

 Rostou a vyvíjejí se 

 Rozmnožují se 

Nakreslete živočicha (nalepte jeho 
obrázek), který je Vám nejsympatičtější. 
Nechte si kolem něho dostatek volného 
místa, příští týden budeme v obrázku 
pokračovat.  

   Uč. str. 56, 57 

Video s komentářem jiné paní učitelky 
ke kapitole v učebnici 

O živočiších si popovídáme ve středu na 
online hodině. 

Můžete se podívat na video 
s poznávačkou nejběžnějších lesních 
živočichů. Poznáte je všechny? 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Dotrénujeme řadu VS po V, procvičujeme 
pravopis i/y po V 

 Procvičujeme mluvnické kategorie 
podstatných jmen 

 Zaokrouhlujeme na stovky, násobíme a dělíme 
mimo obor násobilky 

 Zopakujeme tělesa a převod jednotek délky 

 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.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3C_Nahrávka-7.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3C_Nahrávka-18.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=VSNoYAw81uw
https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8
https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8


 Procvičujeme a opakujeme dosud známou 
gramatiku z AJ. 

 Dozvíme se, jak poznáme živočichy 

 

Informace: 

Připomínám středu od 8 do 10 hodin – družinoví mají možnost vybrat si věci ze skříňky na Kamence 
a vrátit klíče paní vychovatelce Rysové.  

 

Dobrovolné:  

Tři děti mi poslaly krásné květiny z jejich zahrad a okolí. Moc jim za ně děkuji. Ostatní se mohou 
potěšit jejich obrázky – Květiny.  

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3C_Květiny.pdf

