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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Procvičování psaní i/y po 

souhláskách B, L a Z – on - line 

 

Čtení s porozuměním 

     

 

   

   

 

Úterý: 

Slovní druhy – slovesa - opakování 

 

 

 

Středa: 

Slovesa – určování mluvnických 

kategorií – osoba a číslo - výklad 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Přepis vět 

 

 

   Pátek: 

Procvičování určování mluvnických 

kategorií sloves 

Slovesný čas 

Psaní i/y po B, L, Z – práce při on-

line hodině 

Pondělí: 

Domácí úkol bude zadán na 

Umimeto. 

PS modrý str. 26 celá 

Čtení s porozuměním – bude 

upřesněno v Učebně – postup bude 

zadán v učebně. Čtení 

s porozuměním, 3.třída, Páté kolo. 

 

 

Úterý: 

PS modrý str. 37 cv. a str. 38 cv. 3 

Procvičování zde – vypracuj cvičení 

1, 2, 3, 4 na Školákov – dál 

nemusíš 

Středa: 

Práce při online hodině v učebnici 

na str. 88. 

Učebnice str.88/3 – do domácího 

sešitu – bude upřesněno v učebně 

Procvičování zde na Umimeto 

 
Čtvrtek: 

Písanka str. 25 celá 

PS zelený str. 24 celá 

 

Pátek: 

Práce v učebnici str. 88-90 

Procvičování zde – vyber 3 cvičení 

a vypracuj. 

MATEMATIKA Pondělí: 

Procvičování násobilky 

 

 

 

 

Úterý: 

Pamětné sčítání a odčítání 

trojciferných čísel s přechodem 

přes stovku. 

 

Středa: 

Příklady se závorkami 

 

 

 

 

 

Pondělí: 

Učebnice str. 51 cv. 33 – vypracuj 

do domácího sešitu. 

Minutovky 1.díl – str. 31 dokonči a 

str. 32 celá 

 

Úterý: 

PS velký str. 13 

Minutovky str. 13 

Bude upřesněno v Učebně. 

 

Středa: 

Minutovky 2.díl str. 5 – celá 

Procvičování zde 

 

 

 

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ffeedf317c0f
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/697
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=21.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+kombinovan%C3%A9+operace#selid
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Čtvrtek: 

Pamětné sčítání a odčítání     

trojciferných čísel s přechodem 

přes stovku.  

Procvičování rozkladů a 

dopočítávání do 100. 

 

Pátek: 

Opakování písemného sčítání a 

odčítání 

Čtvrtek: 

Učebnice str. 72 – 73 práce při on-

line hodině 

Učebnice str.73/66 do domácího 

sešitu – bude upřesněno v Učebně 

 

 

Pátek: 

Učebnice str. 50 cv. 28 a, b – 

vypracuj obě tabulky do domácího 

sešitu. Použij pravítko. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V.SOULKOVÁ/

H.ŽEJDLÍKOVÁ 

Opakování základních frází a 

slovní zásoby Unit 1-2 
 

Unit 3 
 slovní zásoba – hračky 

 psaná a mluvená podoba, 

poslech 

 otázka: Is it a car? Yes, it is. 

No, it isn´t. 

 porozumění čtenému textu  

 

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 Středa: 

Shrnutí učiva o přírodninách a 

lidských výtvorech 

Voda kolem nás 

Středa: 

Práce při on-line hodině. 

PS str. 35 

Ostatní bude upřesněno v Učebně. 

NAPIŠTE 

NÁZEV 

PŘEDMĚTU 

(MŮŽETE 

PŘIDÁVAT, 

UBÍRAT ATD.) 

Pokyny Pokyny 

Upřesňující informace: 

 

Vážení rodiče, milé děti, 
 

veškeré domácí úkoly budou upřesňovány na Google Classroom. Sledujte proto naši 

„Učebnu“ a Umimeto. 

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. 

Čtěte pravidelně vlastní knihu. 

 

 

 

Gabriela Nespalová 

třídní učitelka 


