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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Procvičování vyjmenovaná slova 

Po P - chytáky 

 

    

   Úterý:  

   Přepis textu – upevňování tvarů 

   písma 

 

    

    

     

  Středa:  

  Rozbor psaní básně – verš, rým 

  sloka 

    

    

  Čtvrtek: 

  Procvičování vyjmenovaných slov 

   

    

   

  Pátek: 

  Upevňování znalostí vyjmeno- 

  vaných slov a slov příbuzných 

  po B, L, M, P, Z 

   

    

   

Pondělí: 

procvičení zde : 

Pětiminutovky PS zelený str. 31 

Modrý PS str. 30 – online hodina 

/ dodělat / 

 

   Úterý:  

    Písanka str. 1. díl str. 32 

    Úkol na umímeto – slovní druhy 

   

   Středa: 

   Viz odkaz: výklad při online hodině 

   Do sešitu na čtení napsat  

   krátkou báseň / minimálně 

   4 verše / 

   Čtení z bílého PS str. 18 – online 

   hodina 

    

   Čtvrtek: 

   Bílý PS str. 19 – 2 osmisměrky 

   vyškrtat, napsat slova 

    

    

  Pátek: 

  Úkol na Jamboardu – online 

  hodina. 

  Uč. str. 84/ 4,5 – ústně 

  Kaminet  vždy páté cvičení 

  B, L, M ,P, Z- poslat emailem 

  / celkem tedy 5 cvičení / 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

 

    

Unit 4 – At the shop  

 

Slovní zásoba – názvy potravin, 

psaná a mluvená podoba 

- čtení s porozuměním 

- poslech 

- 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. 

 

Hry – opakování dosud probrané 

slovní zásoby, frází, gramatických 

jevů a slovní zásoby 

 

 

 

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. 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p
file:///C:/Users/irena.vojackova/Documents/tvorba%20básní.docx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 4 – AT HAPPY HOUSE 

 

At the shop  

 procvičíme novou slovní 

zásobu,  

 poslechneme a přečteme si  

 naučíme se, kdy před 

slovem je „a“ nebo „an“.  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zadání úkolů, online procvičení a 

materiály najdete v google 

classroom. 

 

 

Online hodina v úterý se ruší (ze 

zdravotních důvodů). Do google 

učebny vložím domácí přípravu.  

 

Ve čtvrtek budeme mít naši 

pravidelnou online AJ. Těším se na 

vás!  

PRVOUKA   Středa: 

  Sluneční soustava – referáty, 

  prezentace 

  Středa: 

  Zápis – viz odkaz  

  Prezentace děti na téma Planety 

  Naší Sluneční soustavy 

MATEMATIKA   Pondělí: 

  Písemné odčítání trojciferných  

  čísel 

 

   

   

  Úterý: 

  Kruh, kružnice- vysvětlení pojmů 

  střed, poloměr, průměr, rozdíly 

   

   

 

  Středa: 

  Procvičování učiva písemného 

  sčítání, odčítání 

  Čtvrtek: 

  Řešení slovních úloh 

  Pátek: 

  Zaokrouhlování 

   

 

  Pondělí: 

  Uč. str. 97, 98 – online hodině 

  výklad zde: 

  Uč. str.97/3 – do školního sešitu –  

  poslat přes učebnu / i zkoušku / 

    

  Úterý: 

  výklad zde : 

  výklad zde : 

  výklad : 

  PS str. 41 

   

   Středa: 

   Uč. str. 98/ 13 do školního sešitu 

   procvičování – 3 cvičování 

   Čtvrtek: 

   Uč. str. 99/ 16, 17, 21 – vypočítat  

   a napsat do školního sešitu- poslat 

   přes učebnu 

   Pátek: 

   uč. str. 98/11, 99/18, 100/28 – 

   do školního sešitu vypracovat 

   procvičování 

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. 

 

Prosím, aby děti měly vždy na hodinu připravené psací potřeby/ včetně obyčejné tužky 

a pravítka / a veškeré sešity a učebnice na daný předmět 

 

 

Mgr. Irena Vojáčková 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-28/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-46/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-47/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-48/
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_trojc3.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm

