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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Stavba slova, slova příbuzná 

 

Úterý: 

Komunikační a slohová výchova - 

Dušičky 

 

 

 

Středa: 

Vyvození vyjmenovaných slov po Z 

 

 

 

  Čtvrtek: 

Procvičování vyjmenovaných slov 

po Z 

Pátek: 

Procvičování psaní velkých písmen 

u vlastních jmen 

Pondělí: 

PS – modrý – strana 12 

Vypracuj, ofoť a pošli na Google 

Classroom 

Úterý: 

Učebnice – strana 35 

Přečti, zodpověz otázky z cvičení 1 

do školního sešitu, poté vlož svou 

práci do Učebny 

 

Středa: 

Učebnice – strana 114 – práce při 

on-line hodině 

Vyjmenovaná slova - video 

Shlédni pouze výklad bez 

procvičování 

Čtvrtek: 

Procvičuj vyjm. slova 

Doplňuj i/y 

Pátek: 

Písanka – strana 11 

PS – zelený – strana 14 celá 

 

MATEMATIKA Pondělí: 

Procvičování násobilky a sčítání a  

dvojciferných čísel 

Procvičování na „školákov“ 

 

 

Úterý: 

Procvičování odčítání dvojciferných 

čísel 

 

 

Vyvození násobilky 7 

 

Středa: 

Slovní úlohy na násobení a dělení 

na Umimeto 

Čtvrtek: 

Procvičování násobení a dělení 

 

 

Pátek: 

Geometrie – pojmenování těles 

Pondělí: 

Učebnice – strana 34/4 – 4 

sloupečky  

Násobení a dělení 6 

 

 

Úterý: 

Učebnice – strana 35/9 – 4 

sloupečky – vypracuj do školního 

sešitu a pošli ke kontrole do 

Učebny 

Práce v on-line hodině 

 

Středa: 

Slovní úlohy na násobení a dělení 

 

Čtvrtek: 

PS – strana 25 celá 

Minutovky – strana 6 

Práce při online hodině 

Pátek: 

PS – strana 36 

Geometrická tělesa - výklad pojmů 

https://www.youtube.com/watch?v=HSv6et0kpbc
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1b.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisna-cviceni/diktaty-Z1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-mala-nasobilka-1-uroven/585
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-15/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA Naše vlast – vznik republiky, kraje, 

hlavní město 

PS – strana 16, 17 – vypracovat 

Práce při on-line hodině 

Vznik Československa - video 

Česká republika - video 

Najdi díl 16/28 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
V. SOULKOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. ŽEJDLÍKOVÁ 

Unit 2 – At school 

 

Slovní zásoba školní pomůcky, 

barvy 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech, video 

- fráze „What´s this?“, „What 

colour is it?“, „What colour is 

your pen?“ 

 

Unit 2 – At school 

 

Slovní zásoba školní pomůcky, 

barvy 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech 

- fráze „What´s this?“, „Can I 

borrow your …, please?“ / „OK. 

Here you are.“ 

 

 

 

Út: online hodina od 8:55 

 

Čt: online hodina od 8:55 

 

Materiály, odkazy na videa a 

pracovní listy vloženy v Google 

Calssroom. 

 

 

 

Út: online hodina od 8:55 

 

Čt: online hodina od 8:55 

 

Materiály, odkazy na procvičování a 

pracovní listy vloženy na Google 

Classroom. 

 

Milé děti, 

 

Rozvrhněte si čas na jednotlivá cvičení a rozplánujte si učivo. 

Nedělejte úkoly najednou, držte se mého rozvrhu. 

Dbejte i na odpočinek. 

Mezi úkoly si stanovte pauzu, stejně jako ve škole. 

Sledujte zadávané úkoly na Google Classroom (Učebna). 

 

 

 

 

Gabriela Nespalová 

Třídní učitelka  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY
https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

