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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Vyjmenovaná slova po S – výklad 

(1. část) 

Slovesa a jejich mluvnické 

kategorie 

Školákov 

 

    

 

   Úterý: 

Procvičování VS a slov příbuzných 

Určování mluvnických kategorií u 

podstatných jmen 

 

Středa: 

Vyjmenovaná slova po S – výklad 

(2.část) 

Slovní druhy – určování, hra online 

- jamboard 

 

Čtvrtek: 

Procvičování VS po S 

 

Psaní - přepis 

 

    

   Pátek: 

VS po S 

Čtení s porozuměním 

 

Pondělí: 

Píseň zde 

Učebnice str. 92 – 96 – práce při 

online hodině. 

Práce s Google dokumentem 

PS bílý str. 20 celá – vybarvi a 

vypiš co nejvíce příbuzných slov. 

Odkazy budou upřesněny 

v Učebně. 

Úterý: 

Učebnice str. 96/4 – vypracuj do 

domácího sešitu. 

Online procvičování bude zadáno 

v Učebně. 

Středa: 

PS bílý strana 21 - vybarvi a vypiš 

co nejvíce slov příbuzných.  

Odkazy budou upřesněny 

v Učebně. 

Učebnice str. 97 - 100 

Čtvrtek: 

PS modrý str. 32 – celá – pracujte 

podle pokynů v sešitě 

Online procvičování bude zadáno 

v Učebně. 

Písanka 2 str. 1 

Pátek: 

PS modrý str. 33 – celá – pracujte 

podle pokynů v sešitě – čtěte 

pečlivě zadání.  

Čítanka str. 104 – 107 – přečti 

všechny stránky. Do sešitu Čtení 

vypracuj otázky na str. 104 a 105. 

Namaluj pouze obrázek jarní 

přírody. 

https://www.umimecesky.cz/po

rozumeni-3-trida 

MATEMATIKA Pondělí: 

Opakování násobení a dělení 

 

 

Úterý: 

Dělení se zbytkem (2,3) - výklad 

 

 

 

 

 

Středa: 

Procvičování dělení se zbytkem 

Pondělí: 

Učebnice str. 108/3,4 – vypracuj 

do domácího sešitu 

Slovní úlohy 

Úterý: 

Video 1 zde 

Video 2 zde 

Výklad 1 zde 

Výklad 2 zde 

Učebnice str. 112-114 – práce při 

online hodině 

Učebnice str. 113/10 – vypracuj do 

domácího sešitu 

https://www.youtube.com/watch?v=Zh90WCVd5as
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://www.umimeto.org/
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-38/
https://www.youtube.com/watch?v=bcGFYsO4cuY
https://www.youtube.com/watch?v=oJb6J1DapCs
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Čtvrtek: 

Dělení se zbytkem (4) 

Slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

Pátek: 

Procvičování násobení a dělení 

Středa: 

Dělení se zbytkem 2 – vypracuj 2 

cvičení na dělení 2 

Učebnice str. 110/27  

Čtvrtek: 

Video zde 

Učebnice str. 115 – práce při online 

hodině 

Školákov zde – práce při online 

hodině 

Učebnice str. 106/27 – vypracuj d 

domácího sešitu 

Dělení se zbytkem 3 

Pátek: 

Minutovky 2 str. 19 – celá 

Úkol na mimeto 

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 9:55 

 

Čt: online hodina od 9:55 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování 

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

PRVOUKA Středa: 

Rostliny – společné znaky  

Rostliny kvetoucí a nekvetoucí  

Léčivé, jedovaté a chráněné 

 

Středa: 

PS – strana 46 a 47 

Učebnice strana37 - 41 

Bude upřesněno v Učebně. 

Video zde 

 

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. 

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 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem#selid
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-39/
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem#selid
https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA
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třídní učitelka 


