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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Sloh: Vypravování zážitků z Vánoc 

          

         Nový rok a Tři králové    

 

 

  Úterý: 

  Mluvnice – vyjmenovaná slova po L 

  Psaní  

 

 

Středa: 

Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L 

 

 

 

 

Čtení: Čtení s porozuměním - 

hádanky 

 

Čtvrtek: 

  Mluvnice: Vyjmenovaná slova, psaní   

  velkých písmen 

   

   

 

Pátek: 

Vyjmenovaná slova po L  

 

 

 

 

Pondělí: 

 (Pokyny v Google učebně) online 

   výuka 

Video zde, zde a zde (Pokyny 

v Google učebně) 

 

Úterý: 

(Pokyny v Google učebně) 

   Písanka s. 30 

(Pokyny v Google učebně) 

 

Středa: 

  Pracovní sešit s. 25/1,3 

  Pracovní sešit Vyjmenovaná slova  

  s. 8-9 (Pokyny v Google učebně)  

  online výuka 

   

  Odkaz zde 

   

 

  Čtvrtek: 

  Pracovní sešit s. 26/cv. 6   

  (hádanka) 

  Minutovky s. 17 

  (Pokyny v Google učebně) 

 

Pátek: 

  Prac. sešit Vyjmenovaná slova s. 8- 

  10 

  Rozdíly v psaní slov, křížovka v PS  

  Vyjm. slova s. 11 nahoře 

  (Pokyny v Google učebně) online  

   výuka    

MATEMATIKA Pondělí:  

Numerace do 1000 – čtení, řazení, 

porovnávání čísel, pamětné sčítání 

a odčítaní  
 

 

Úterý: 

Písemné sčítání a odčítání 

dvojciferných čísel 

Pamětné sčítání a odčítání v oboru 

do 1000 

Středa: 

Porovnávání čísel v oboru do 1000, 

numerace do 1000  

 

Čtvrtek: 

Numerace v oboru do 1000, slovní 

úlohy 

Pondělí: 

Procvičování zde, zde, zde 

Vypracuj v minutovkách 2. díl na s. 

9 cv. 17 

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka 

Úterý: 

 (Pokyny v Google učebně)  

 

 

 

Středa: 

Vyřeš kvíz v Google učebně 

Vypracuj v PS 2 s. 9 a cv. 1 na s. 

10. 

(Pokyny v Google učebně)  

Čtvrtek: 

Pracovní sešit 2 s. 10/ cv. 2-5 

https://www.youtube.com/watch?v=myqlZI7VXpo
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/878948-zpivanky/20854215299-fanfr-fanfr-fanfrnoch
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6685-tradice-trikralove-sbirky
https://www.umimeto.org/
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=26.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+po+stovk%C3%A1ch&topic=01.+Po+stovk%C3%A1ch%2C+typ%3A+200%2B300%3D%3F%2C+500-300%3D%3F#selid
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

   Pátek: 

Geometrie: Rýsování čtverce do 

čtvercové sítě 

Slovní úlohy uč. s. 64/ cv. 5 a s. 

65/ cv. 13 vypracuj do škol. 

sešitu.(Pokyny v Google učebně) 

Pátek: 

Pracovní sešit 2 s. 38 

(Pokyny v Google učebně) online 

výuka  

ANGLICKÝ 

JAZYK SK. CÉE 

Pondělí: 

  Opakování slovní zásoby hudební  

  nástroje 

 

 

 

Úterý + Čtvrtek 

Opakování základních frází a slovní 

zásoby + nová fráze 

Can you play the…? 

Yes, I can. 

No, I can´t. 

 

Pondělí: 

Procvič si zde i s poslechem 

Zapiš si nová slovíčka 

Zhlédni videa zde a zde 

(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 

 

Nová slovní zásoba a fráze 

- Hudební nástroje – psaná a 

mluvená podoba 

- Nová fráze 

 „Can you play the ….? Yes, I 

can. No, I can´t.“ 

 

 

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: 

Náš svět – povolání – práce fyzická 

a duševní 

 

 

Čtvrtek: 

  Podmínky života – živá a neživá  

  příroda 

 

Úterý: 

Zhlédni video zde 

Uč. s. 20-21, PS s. 26-27 

(Pokyny v Google učebně) 

 

Čtvrtek: 

Zhlédni video zde 

Procvič si zde 
Uč. s. 24, PS s. 33 

(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://www.flippity.net/fc.php?k=1LKqgYqWUnk8uUAqO81dYsP9glfu5AgAbrElJ25EsSaE
https://www.youtube.com/watch?v=ppuQF_2LqAw
https://www.youtube.com/watch?v=4qNkkzyczbY
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2740-jak-si-vybrat-spravne-povolani
https://www.youtube.com/watch?v=009ZoUlaYq8
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/veci_kolem_nas1.htm

