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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Procvičování učiva o 

vyjmenovaných slovech  

 

    

 

 

  Úterý: 

Příbuzná slova a tvary VS 

Upevňování psaní správných tvarů 

písmen 

Středa: 

Určování slovních druhů - práce při 

on-line hodině 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Čtení s porozuměním 

 

    

    

 

  Pátek: 

Vyjmenovaná slova po P výklad – 

práce při on-line hodině 

Pondělí: 

Práce při on-line hodině – učebnice 

str. 86 

PS modrý str 29 – práce při on-line 

hodině 

VS po B-opakování všech 5 stran 

 

Úterý: 

PS bílý str 29- zbylé 2 osmisměrky  

Písanka 1 str. 29 

 

Středa: 

Slovní druhy-určování 

PS zelený str. 27 

Úkol bude zadán v učebně - vypiš 

podstatná jména s předložkami a 

slovesa. Urči vše, co už umíme. 

 

Čtvrtek: 

Čtení s porozuměním – 

CESTA:čtení s porozuměním, 4. 

ročník, humorné, Lichožrouti 

Do sešitu Čtení vypracuj otázku 

č.10 

Pátek: 

Výklad-video  

Píseň 

PS zelený – str. 28 

 

MATEMATIKA Pondělí: 

Upevňování pamětného sčítání a 

odčítání 

Úterý: 

Zaokrouhlování trojciferných čísel 

Procvičování probraného učiva 

 

 

 

 

 

Středa: 

Procvičování učiva 

 

 

Čtvrtek: 

Písemné sčítání trojciferných čísel 

 

 

 

 

Pondělí: 

Minutovky 2 str.18/36 

PS 2 velký str.18/4,5 

Úterý: 

Práce v učebnici str. 86 

PS 2 velký str. 26/1,2,3 

Minutovky str. 17 – při on-line 

hodině 

Zaokrouhlování na 10 a 100  

Počítání do 1000 – zaokrouhlování 

na 10 a 100 – vypracuj 3 cvičení 

Středa: 

PS 2 velký str. 19 celá 

Úkol na umímeto 

 

Zaokrouhlování zde 

Čtvrtek: 

Učebnice str. 91 práce při on-line 

hodině 

Učebnice str.91/2 – vypracuj do 

domácího sešitu bez zkoušky 

http://kaminet.cz/ces/pravopis/b1.php
http://kaminet.cz/ces/slova/druhy12571.php
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=601d34187e34d
https://www.youtube.com/watch?v=uk9Opj28i4s
https://www.dadapatrasova.cz/dada-patrasova-py/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zaokrouhlovani-desitky-stovky-1-uroven/5806
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Pátek: 

  Písemné sčítání se zkouškou 

Matýskova matematika – výklad 

Procvičování zde 

Pátek: 

Procvičování 

Učebnice str. 92/7 do domácího 

sešitu 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V.SOULKOVÁ/

H.ŽEJDLÍKOVÁ 

Unit 3 – At Happy House 
 Slovní zásoba – hračky, stolní 

hry 

 Gramatika: 

 otázka a krátká odpověď: 

Is it a doll? Yes, it is. No, it, 

isn´t. 
 kladná a záporná věta. It is a 

doll. It isn´t a bike.  

 čtení s porozuměním 

 poslech 

 
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: 

Opakování neživé přírody. 

Teplo a světlo, hvězda Slunce – 

práce při on-hodině 

 

Středa: 

PS – strana 39 

Zápis bude upřesněn 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. 

                

               Gabriela Nespalová 

třídní učitelka 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-28/
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_trojc1.htm

