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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Mluvnice: Vyjmenovaná slova po Z 

– odůvodňování 

 

Čtení: Čtení vlastní knihy 

 

Úterý: 

Mluvnice:  

Slovní druhy – procvičování 

Vyjmenovaná slova po Z 

 

 

 

 

Středa: 

Čtení: Prezentace vlastní četby 

 

 

 

Čtvrtek: 

  Mluvnice:  

  Druhy vět – opakování 

  Stavba slova - opakování 

   

Pátek: 

Mluvnice: Přídavná jména 

 

 

 

 

Pondělí: 

Učebnice s. 115/cv. 6 ústně 

Minutovky s. 43 

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka 

 

Úterý: 

Procvičování zde a zde a zde 

Učebnice s. 115/cv. 6 písemně do 

školního sešitu 

Pracovní sešit vyjm.slova s. 

30/osmisměrka nahoře 

(Pokyny v Google učebně) 

  
Středa: 

  Připrav si knihu k prezentaci 

  (Pokyny v Google učebně) online  

   výuka  

 

Čtvrtek: 

  Procvič si na Umíme to zde 

  Procvič si zde  

  (Pokyny v Google učebně) 

 

Pátek: 

  Výklad zde 

  Pracovní sešit s 39/cv.6, s.40/cv.7 

  Procvič si zde, zde 

  (Pokyny v Google učebně) online  

   výuka    

MATEMATIKA Pondělí:  

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel 

zpaměti, procvičování násobilky 1-7 

 

 

Úterý: 

Násobilka 8 

 

 

Středa: 

Násobilka 8 

 

 

 

Čtvrtek: 

Porovnávání čísel, procvičování 

násobilek do 8 

 

Pátek: 

Geometrie:  

Pondělí: 

učebnice s. 34, cv. 2, s. 35, cv. 7 

procvič si na Umíme to – domácí 

úlohy zde 

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka 

Úterý: 

Manipulace (Pokyny v Google 

učebně) 

 

Středa: 

Pracovní sešit s. 27 

Procvičování zde (Pokyny v Google 

učebně)  

Čtvrtek: 

Učebnice s. 40, cv. 30,31 

Pracovní sešit s. 28 (Pokyny 

v Google učebně) 

Pátek: 

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html
https://www.umimeto.org/
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm
https://www.umimeto.org/
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0Uj_cM3X5GM
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pridav_jm1.htm
https://www.umimeto.org/
https://www.umimeto.org/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Přímky rovnoběžné, různoběžné, 

průsečík přímek 

ANGLICKÝ 

JAZYK SK. CÉE 

Pondělí: 

Colours 

 

Úterý: 

Colours 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Colours and school objects 

 

Pondělí: 

Procvič si barvy zde, zde 

 

Úterý: 

Zhlédni video zde 

Vypracuj cv. 2 na s. 10 

v pracovním sešitě 

(Pokyny v Google učebně)online 

výuka není 

 

Čtvrtek: 

uč. s. 11, pracovní sešit s. 11  

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK SK. 

SOULKOVÁ 

      Unit 2- At school 

 

Slovní zásoba školní pomůcky, 

barvy, číslovky 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech, video 

- Fráze „What´s this?“, „What 

colour is it?“ „What colour is 

your pen?“ 

 

Út: online hodina od 8:55 

 

Čt: online hodina od 8:55 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování  

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom 

 

PRVOUKA Úterý: 

Naše vlast 

 

 

Čtvrtek: 

Naše vlast 

 

Úterý: 

Zhlédni video zde, zde, zde 
Přečti si v učebnici s. 13 (Pokyny 

v Google učebně) 
Čtvrtek: 

Zhlédni video zde, zde, zde 

Vypracuj stranu 16 v pracovním 

sešitě (Pokyny v Google učebně) 

online výuka 

 

Upřesňující informace: 

 

Veškeré úkoly jsou vloženy i v Google učebně, prosím, zkoušejte tam pracovat 

Pracujeme svým tempem, dle svých možností a schopností. V případě potřeby se na 

mě obraťte, prosím. 

S přáním pevného zdraví 

 

Mgr. Iveta Cée 

           Třídní učitelka 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Colours/Colours_qp20886hy
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Colors/Colours_ir273516xs
https://www.youtube.com/watch?v=a9fCoDWbMRw
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2172-staty-evropy-ceska-republika
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1681-kraj-praha-hlavni-mesto-ceske-republiky
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2103-stredocesky-kraj
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2850-statni-znak-ceske-republiky
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2849-statni-vlajka-ceske-republiky
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2851-ceska-statni-hymna

