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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Procvičování vyjmenovaných slov 

po l 

Procvičování správné techniky 

psaní- tvary písmen 

   Úterý: 

   Procvičování vyjmenovaných slov 

   a slov příbuzných / význam / 

   Čtení s porozuměním – odpovědi  

   na otázky 

   Středa:  

   Procvičování pádů 

   Pravopis vyjmenovaných slov po l 

    

    

 

   Čtvrtek: 

   Určování  mluvnických  

   kategorii – podstatná jména 

    

    

 

 

 

   

 

  Pátek: 

  Komunikační a slohová  

  Výchova – Přišel k nám bílý kůň 

  Vyjmenovaná slova 

   

   

 

 

Pondělí: 

zelený PS str. 22 – dodělat 

umímeto - procvičení 

Písanka 1. díl – celá strana 24 

   

  Úterý:  

  skolakov- procviceni 

  skolakov - procviceni 

   viz učebna, napsat odpovědi  

   do sešitu na čtení- poslat přes  

   učebnu 

  Středa: 

  umimeto - procvičování 

  opsat a doplnit cvič. 5 na str. 49  

  v učebnici do školního sešitu-  

   přes posla učebnu 

  Čtvrtek: 

  viz pracovní list v učebně –  

  do školních sešitů 

  bílý PS str. /11 – první  

  osmisměrka / vyškrtat, doplnit,  

  opsat / 

   

 

    

    

 Pátek: 

učebnice str. 68 – práce při  

on-line hodině- napsat vyprávění k 

obrázkům + obrázek - do sešitu 

čtení, poslat přes učebnu 

modrý PS str. 25/1,2 - doplnit 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 Kontrola úkolů PS str. 94 

úkol 2 a úkol 3 (části 4,5,6) 

UNIT 3 – AT HAPPY HOUSE 

 nová slovní zásoba (a lorry, 

a car, a doll, a rocket, a 

train, a robot, a dinosaur) 

 Reading (komiks v učebnici) 

 Otázky Is it …?  

  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zadání úkolů a materiály (online 

cvičení) najdete v google classroom. 

 

Trénování čtení:  

Milé děti, doporučuji také vždy 

hlasité čtení slovíček. Pravidelně 

zadám do učebny i krátký text, který 

si doma přečtete a při hodině též 

procvičíme.  

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/40
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/cviceni1a.htm
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-2-uroven/469
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

 

    

Opakování základních frází a 

slovní zásoby Unit 1-2 

 

Unit 3 

- seznámení se 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 10:00 

 

Čt: online hodina od 10:00 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování  

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

 

PRVOUKA   Středa: 

  Svět kolem nás – živá, neživá  

  příroda, lidské výtvory 

 

   

 

  Středa: 

  PS str. 33 + opsat zápis do školního  

  Sešitu, obrázek/ živá, neživá,  

  příroda, lidské výtvory 

 

   

 

MATEMATIKA Pondělí: 

  Řešení slovních úloh 

  Numerace do 1000 – sčítání a  

  odčítání 

   

 

   

 

   Úterý:  

   Počítání do 1000- sčítání a odčítání 

   Převody jednotek - délka 

   

   

 

   Středa: 

   Převody jednotek – hmotnost 

   Písemné sčítání, odčítání  

    

   Čtvrtek: 

   Numerace do tisíce 

   

 

   Pátek: 

   Řešení slovních úloh 

   

 

 

Pondělí: 

Opiš zápis a vypočítej 4 slovní 

úlohy viz odkaz: 

úlohy 

zelený PS str. 9 – celá strana při 

on-line hodině / dodělat/ 

 

   Úterý: 

   zelený PS str. 1O,11 – dodělat 

   do školního sešitu opsat z učebnice 

   str. 71/ 52 – porovnání čísel  

   délka procvičování 

    

   Středa:  

   uč. str. 81/4 – opsat do školního 

   sešitu – poslat přes učebnu 

   pětiminutovky 2. díl str. 4/ 7,8 – 

   dodělat z on-line výuky 

   Čtvrtek: 

   uč. str. 72/57 – do sešitu – poslat  

   přes učebnu 

    

 Pátek: 

uč. str. 71/ 49, 50,51 – zápis , 

výpočet, odpověď – poslat přes 

učebnu 

 

 

 

 

 

 

 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/jednotky_delky3.htm
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Milé děti: 

  

Rozvrhněte si čas na jednotlivá cvičení a rozplánujte si 

učivo.  

Nedělejte úkoly najednou, držte se mého rozvrhu. 

Dbejte i na odpočinek 

Mezi úkoly si stanovte pauzu, podobně jako ve škole. 

Nezapomínejte na čtení knížek. 

Upozornění: 

Posílejte úkoly jen přes učebnu. 

Posílejte jen úkoly, která si vyžádám. 

 

 

                                                                                      Mgr. Irena Vojáčková 

                                                                                               tř. uč. 3.C 

 

 

 

  

                                                                      

 

 

 


