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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L 

 

 

 

 

 

 

  Úterý: 

  Mluvnice – Určování slovních druhů,  

  párové souhlásky, vyjmenovaná  

  slova po L 

 

   

  Psaní – upevňování správných tvarů 

  písmen 

 

Středa: 

Mluvnice: Pády podstatných jmen, 

pravopis psaní ve vyjmenovaných 

slovech po L, párové souhlásky, 

tvrdé a měkké souhlásky 

 

Čtení: Čtení vlastní knihy 

 

 

 

Čtvrtek: 

  Mluvnice: Vyjmenovaná slova po b,  

  l, z, druhy vět 

   

  Pátek: 

  Komunikační a slohová výchova –  

  vypravování dle obrázků, vytváření  

  děje 

 

Pondělí: 

 Pravopis psaní ve vyjmenovaných a 

 příbuzných slovech po L 

 Minutovky s. 22, PS s. 25/cv. 2 

 Procvičování zde 

 (Pokyny v Google učebně) online 

  výuka 

 

Úterý: 

Minutovky s. 13 

PS s. 26/cv. 4 

Procvičování zde 

(Pokyny v Google učebně) 

    

   Písanka s. 31 

(Pokyny v Google učebně) 

 

Středa: 

  Uč. s. 49/ cv. 5 – ústně 

  Pracovní sešit s. 26/cv. 5 jen najít   

  chyby a škrtnout slovo -   

  samostatně 

  Procvičování zde 

 (Pokyny v Google učebně)  

  online výuka 

   

   

  Čtvrtek: 

  Procvičování zde, zde, zde, zde 

  (Pokyny v Google učebně) 

 

Pátek: 

  Uč. s. 68 

  (Pokyny v Google učebně) online  

   výuka    

MATEMATIKA Pondělí:  

Slovní úlohy, násobení a dělení 

v oboru malé násobilky, počítání se 

závorkou  

 

Úterý: 

Opakování 

 

 

Středa: 

Numerace do 1000 – sčítání a 

odčítání po stovkách 

Čtvrtek: 

Čas 

 

Pondělí: 

Min. 2.díl s. 5/ cv. |9 

Slovní úlohy zde 

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka 

Úterý: 

Pracovní sešit s. 5 

(Pokyny v Google učebně)  

 

Středa: 

Vyřeš kvíz v Google učebně 

 (Pokyny v Google učebně)  

Čtvrtek: 

Pracovní sešit 2 s. 7/ cv. 1-4, 8,9 

(Pokyny v Google učebně) 

https://www.umimeto.org/
https://www.umimeto.org/
https://www.umimeto.org/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=01.+Slova+po+B+-+chyt%C3%A1ky#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=07.+Slova+po+Z+-+chyt%C3%A1ky#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=02.+Slova+po+L#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty&topic=03.+Druhy+v%C4%9Bt#selid
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_1.htm
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   Pátek: 

Numerace v oboru do 1000 – sčítání 

a odčítání 

Pátek: 

Uč. s. 66/ 19, s. 67/25,28 

Pracovní sešit 2 s. 11 

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka  

ANGLICKÝ 

JAZYK SK. CÉE 

Pondělí: 

  Opakování základních frází a slovní  

  zásoby U1, U2. Can you play the…? 

  Yes, I can. No, I can´t. 

 

Úterý + Čtvrtek 

Opakování základních frází a slovní 

zásoby + fráze a krátká odpověď 

Can you play the…? 

Yes, I can. 

No, I can´t. 

U3 – At Happy House – new song, 

  seznámení s novou lekcí, novou  

  slovní zásobou - hračky 

 

Pondělí: 

(Pokyny v Google učebně) 

 

 

 

Úterý + čtvrtek 

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka 

 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK SK. 

SOULKOVÁ 

Opakování základních frází a 

slovní zásoby Unit 1-2 

 

Unit 3 

- seznámení s novou slovní 

zásobou – hračky 

- psaná a mluvená podoba, 

poslech 

- otázka: Is it a car? Yes, it is. No, 

it isn´t. 

- čtení komiksu a role play  

 

    

 

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: 

  Podmínky života – lidské výtvory,  

  zboží  

   

 

 

Čtvrtek: 

  Podmínky života – voda 

 

Úterý: 

Uč. s. 25, 26 přečíst 

Pracovní sešit s. 34/ cv. 2 

Procvič si zde 

(Pokyny v Google učebně) 

 
Čtvrtek: 

Uč. s. 27, 28, PS s. 35 
Video zde  
Cvičení zde a zde 

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka 

 

Upřesňující informace: 

 

Veškeré úkoly jsou vloženy i v Google učebně, naleznete tam podrobné pokyny. 

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://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prir_sur_vyr1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7wkMwf2KQ
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/skupenstvi1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/voda.htm

