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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Provičování vyjmenovaných slov po 

L – on-line 

Procvičování psaní správných tvarů 

písmen. 

 

   Úterý: 

Čtení s porozuměním a odpovědi 

na otázky – text v Učebně 

Procvičování vyjmenovaných slov 

po L a porozumění jejich významu 

 

Středa: 

Procvičování vyjmenovaných slov 

Podstatná jména – určování pádů 

zadáno na Umimeto 

 

Čtvrtek: 

Podstatná jména – určování 

mluvnických kategorií 

 

Vyjmenovaná slova po L 

 

Pátek: 

Komunikační a slohová výchova- 

vyprávění, samostatný projev 

 

Pondělí: 

PS zelný – strana 22 

Procvičování zde 

Písanka str. 24 

 

 

Úterý: 

Do velkého sešitu Čtení vypracuj 

otázky pod textem a nakresli 

obrázek 

Procvičování 1 zde 

Procvičování 2 zde 

Středa: 

Práce při online hodině. 

Uč. str. 49, cv. 5 napiš do 

domácího sešitu 

Procvičování zde 

Čtvrtek: 

PL – tabulka s podstatnými jmény 

– vypracuj dalších 10 podstatných 

jmen 

PS bílý – str. 11 – první 2 

osmisměrky s úkoly 

Pátek: 

Učebnice str. 68 – práce při on-line 

hodině  

Do velkého sešitu Čtení napiš 

minimálně 6 vět - vyprávění k 

obrázkům a nakresli vlastní 

obrázek. 

PS modrý – str. 25 cv. 1 a 2 

MATEMATIKA Pondělí: 

Procvičování řešení slovních úloh 

Upevňování písemného sčítání 

 

 

 

Úterý: 

Numerace do 1000 

 

Jednotky hmotnosti 

 

 

 

Středa: 

Jednotky délky - procvičování 

Písemné sčítání a odčítání 

 

 

 

Pondělí: 

Slovní úlohy zde – opiš do 

domácího sešitu všechny 4 úlohy 

Učebnice str.68 cv. 34 do domácího 

sešitu 

 

Úterý: 

Učebnice strana 70 – on-line 

hodina 

Učebnice strana 81 - práce při on-

line hodině, zbytek bude zadán v 

Učebně  

 

Středa: 

Procvičování zde 

Minutovky 2 – bude zadáno v 

Učebně 

 

 

https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/125
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni3a.htm
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-2-uroven/244
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/jednotky_delky1.htm
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Čtvrtek: 

Numerace do 1000 - rozklady 

 

 

Pátek: 

Opakování odčítání, jednoduché 

sčítání do 1000 

Slovní úlohy do 1000 

Čtvrtek: 

Učebnice str. 72 

PS minutovky str.11 

 

Pátek: 

PS velký – upřesněno v Učebně 

 

Učebnice str. 71 cv.49,50,51-

vypracuj do domácího sešitu 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

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 Svět kolem nás – živá a neživá 

příroda, lidské výtvory 

Do sešitu  opiš zápis z Učebny a 

namaluj obrázek. 

PS str.33 

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 

 


