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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Slovní druhy, slovesa-mluvnické 

kategorie 

    

 

      

   Úterý: 

   Procvičování vyjmenovaných              

 slov 

 Opis 

Středa: 

Komunikační a slohová výchova - 

rozhovor 

 

 

Čtvrtek: 

Čtení s porozuměním 

    

 

   Pátek: 

   Procvičování učiva – pravopis –  

   znělost, tvrdé/měkké slabiky, VS, 

   velká písmena 

   Diktát      

Pondělí: 

Online učebnice str. 96, Jamboard 

– práce při online hodině 

Věty na určování budou zadány 

v učebně. 

Přídavná jména 

Úterý:  

Písanka 2 str. 4 

Online procvičování bude zadáno v 

učebněhttps://www.onlinecviceni

.cz/exc/pub_list_exc.php?action
=show&class=3&subject=%C4
%8Cesk%C3%BD%20jazyk&se

arch1=03.+Vyjmenovan%C3%
A1+slova&topic=01.+Slova+po

+B+-+chyt%C3%A1ky - selid 

Středa: 

Učebnice str. 80 – práce při online 

hodině 

PS zelený str. 32 – celá 

Online úkol bude zadán v Učebně 

Čtvrtek: 

Čítanka str. 90-91 

Do velkého sešitu čtení vypracuj 

otázky na str. 90/1,2 a 91/1,2,3 

Pátek: 

Učebnice str. 86/4 práce při online 

hodině 

Online učebnice při online hodině 

Učebnice str. 90/1 – do domácího 

sešitu 

https://www.umimecesky.cz/po

rozumeni-3-trida 

MATEMATIKA Pondělí: 

Procvičování, numerace – 

doplňování tabulek 

Úterý: 

Písemné i pamětné počítání do 

1000 

 

 

Středa: 

Řešení slovních úloh na odčítání, 

dělení (o méně, více; krát více, 

méně) 

 

Čtvrtek: 

Převody jednotek 

 

Pondělí: 

Minutovky 1. díl  str. 22/43 a, b, c, 

str. 26/52 a, b, c 

Úterý: 

  Učebnice str. 100 – práce při online       

   hodině 

   Učebnice str. 100/24 do domácího 

   sešitu 

   Středa: 

Učebnice str. 104/11 – do domácího 

sešitu narýsuj tabulku 

Online procvičování bude zadáno v 

Učebně 

Čtvrtek: 

  Učebnice str. 103/7, 105/12 a 

  105/23 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/tvoreni-5.html
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=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=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=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=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=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=01.+Slova+po+B+-+chyt%C3%A1ky#selid
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

Pátek: 

Procvičování písemného sčítání a 

odčítání 

 

Jamboard, Taktik – práce při online 

hodině 

PS 2 str. 11 celá 

Pátek: 

Uč. str. 104/10  

Online procvičování bude zadáno v 

učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V.SOULKOVÁ/

H.ŽEJDLÍKOVÁ 

 Unit 4 – At the shop 

 Slovní zásoba – názvy 

potravin, 

 psaná a mluvená podoba 

 - poslech a čtení 

s porozuměním 

 - číslo jednotné a množné: 

 an apple x apples 

 - oznamovací věta: I like 

apples. 

 - otázka: Do you like apples? 

 Yes, I do. No, I don´t. 

 - dialogue „At the shop“ 

 Hry – opakování dosud 

probrané 

 slovní zásoby, frází, 

gramatických 

 jevů a slovní zásoby 

 

 

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: 

Živé organismy – společné znaky 

Houby 

Středa: 

PS 44-45 – práce při online hodině 

Zbytek bude zadán 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. 

Sledování doporučených výukových videí je dobrovolné. Jedná se o zpestření a 

upevňování probraného učiva z důvodu menší časové dotace na jednotlivé předměty. 

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 – provádějte zápis do sešitu Čtení. 
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Prosím, aby děti měly před hodinou připravené psací potřeby (včetně obyčejné 

tužky, pravítka a pastelek) a veškeré sešity a učebnice na daný předmět. 

 

Gabriela Nespalová 

třídní učitelka 

 


