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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Vyjmenovaná slova po Z 

 

Úterý: 

Procvičování vyjmenovaných a 

příbuzných slov po Z 

 

 

Středa: 

Podstatná jména – určování rodu a 

životnosti – práce při online hodině, 

zbytek zadán na Google Classroom 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Komunikační a slohový výchova-

psaní dopisu 

 

 

Pátek: 

Opakování vyjmenovaných slov Z 

Opis 

Pondělí: 

PS bílý (nový) str. 28 a 30 obě 

cvičení s osmisměrkou. 

Úterý: 

Učebnice str.115/6 přepiš do 
školního sešitu 

Doplňovačka  

Vše bude v Google Classroom. 

Středa: 

Čítanka str. 24, 25 – přečti, otázky 

zodpověz ústně. Nauč se 1. sloku 

písně „Kde domov můj“. 

Učebnice str. 55, 56 – přečíst 

PS modrý 45/5 

Životnost podstatných jmen 

Čtvrtek: 

Učebnice str. 45 Dopis 

Promysli si dopis na téma: „Jak 

jsem strávil podzimní prázdniny“. 

 

Pátek: 

Procvičuj Z 

Písanka str. 12 a 13 

 

MATEMATIKA Pondělí: 

Zaokrouhlování čísel na desítky – 

učeb. str. 54 

 

Úterý: 

Vyvození násobků 8 

 

 

Středa: 

Procvičování probraného učiva 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Sčítání a odčítání zpaměti 

Slovní úlohy – zápis, výpočet, 

odpověd 

 

Pátek: 

Geometrie – bod - opakování 

 

Pondělí: 

Učebnice str. 54 

Zaokrouhlování - video 

Zaokrouhlování 

Úterý: 

Práce při online hodině v učebnici 

na str. 22 

PS str. 27/1,2,4,5  

Středa: 

Násobilka 

Učebnice str. 34/4 – poslední 2 

sloupce-opiš, spočítej a výsledek 

zaokrouhli na desítky. 

Učebnice str. 35/9 – poslední 2 

sloupečky-opiš, spočítej a výsledek 

zaokrouhli na desítky. 

Čtvrtek: 

Učebnice str. 34-35 – práce při 

online hodině 

Učebnice str. 40/ 26, 27, 29 – do 

školního sešitu 

Pátek: 

PS str. 38 

Shlédni video 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1IKKS9T77Jo
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/7977
https://www.youtube.com/watch?v=3mPSP6KRHJ8
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD&topic=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsel+na+des%C3%ADtky#selid
https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-8?source=explicitMapGlobal
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-3/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
V. SOULKOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. ŽEJDLÍKOVÁ 
 

Unit 2 – At school 

 

Slovní zásoba školní pomůcky, 

barvy, číslovky 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech a 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. ?“ „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.  

 

 

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 Téma: Česká republika PS str. 16, 17 - práce při online 

hodině – dokončení 

Případné odkazy budou zadány na 

Google Classroom 

 

 

 

 

Milé děti, 

 

Rozvrhněte si čas na jednotlivá cvičení a rozplánujte si učivo. 

Nedělejte úkoly najednou, držte se mého rozvrhu. 

Mezi úkoly si stanovte pauzu, stejně jako ve škole. 

Dbejte i na odpočinek a hlavně na pohybové aktivity v mezích, které nám nouzový stav 

dovoluje. 

Sledujte zadávané úkoly na Google Classroom (Učebna). 

Čtěte pravidelně vlastní knihu. 

 

 

 

Gabriela Nespalová 

třídní učitelka 

 

 


