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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Procvičování slovních druhů – 

slovesa 

   Úterý:  

   Procvičování vyjmenovaných  

   slov 

   Psaní- přepis 

   

 

 

   Středa: 

   Komunikační a slohová výchova 

   Slova mnohoznačná, podřadná 

   Čtvrtek: 

   Čtení s porozuměním 

   Pátek: 

   Procvičování učiva –   pravopis 

  / znělost, tvrdé měkké slabiky,  

    vyjmenovaná slova/ 

 

   

   

   

   

 

 

Pondělí: 

Úkol v učebně – opsat vety a  

napsat číslicí slovní druh 

skolakov – procvičování zde 

Jamboad – online hodina 

 

   Úterý: 

   Písanka 2. díl str. 4 

   Online – procvičování zde 

    

   Středa: 

   Uč. str. 86 

   Zelené pětiminutovky str.32- 

   2 sloupce 

   Čtvrtek: 

   Gramar in – O Krokovi -zde 

   Do sešitu čtení vypracovat otázky 

   1-4 odpovědi celou větou- poslat 

   Pátek: 

   Uč. str.87/4 – on-line hodina  

   viz odkaz v učebně – online hodina 

   uč. str. 90/ 1 – doplň , opiš, pošli  

   přes učebnu 

  

     

    

  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 4 – AT HAPPY HOUSE 

 

At the shop  

 Poslechneme a přečteme si 

příběh – At the shop 

 Naučíme se, jak se tvoří 

množné číslo u podstatných 

jmen. Otázka: How many?  

 Naučíme se vazbu: Can I 

have …..? 

 Nová slovní zásoba  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

 

Zadání úkolů, online procvičení a 

materiály najdete v google 

classroom. 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

 

    

Unit 4 – At the shop  

 

Slovní zásoba – názvy potravin, 

psaná a mluvená podoba 

- poslech a čtení s porozuměním 

- číslo jednotné a množné:  

 

 

Út: online hodina od 10:00 

 

Čt: online hodina od 10:00 

 

 

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=04.+Slova+po+P+-+chyt%C3%A1ky+%281%29#selid
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6037a47b22f94
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

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 

 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování  

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

 

PRVOUKA   Středa: 

  Živé organismy- znaky 

  Houby 

 

   

 

  Středa: 

  PS str. 44, 45 

   

 

MATEMATIKA   Pondělí: 

  Numerace do 1000- pamětná, 

  písemná 

   

    

 

  Úterý: 

  Převody jednotek 

   

 

   

 

 

 

  Středa: 

  Procvičování numerace – dopl- 

  ňování do tabulek 

   

 

  Čtvrtek: 

  Řešení slovních úloh na odčítání, 

  dělení / o méně, krát méně/ 

 

   

 

  Pátek: 

  Procvičování písemného sčítání  

  a odčítání 

   

   

   

 

   

   

  Pondělí: 

  Uč. str. 100- online hodina 

  Jamboard – online hodina 

  Do školního sešitu uč. str.100/24 - 

  poslat 

   

   Úterý: 

   Uč. str.103/7, 104/12, 105/23,- 

   online hodina 

   Odkaz v učebně Taktik – online  

   hodina 

   zelený PS str. 19- dodělat 

 

    

  Středa: 

  Pětiminutovky 1. díl str. 22/43 a, b, 

  c, str.26/52 a, b, c 

   

  Čtvrtek: 

  Uč. str. 104/11 – narýsovat  

  tabulku do sešitu a doplnit 

  údaje – poslat přes učebnu 

  úkol na umímeto 

   

 

 

  Pátek: 

  Uč. str. 104/10 – do školních  

  sešitů a poslat přes učebnu 

  online procvičování 

   

  zde 1 

  zde 2 

 

   

 

 

 

 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=603923765de37
http://syrole.sweb.cz/MATIKA/3_rocnik/pis_scitani/cv5.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. 

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

upevňování učiva z důvodů menší časové dotace na jednotlivé předměty. 

 

                                                                                      Mgr. Irena Vojáčková 

 

 

 

  

                                                                      

 

 

 


