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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Procvičování vyjmenovaných slov a 

určování mluvnických kategorií 

 

Úterý: 

Opakování slovních druhů 

Slova protikladná 

 

 

Středa: 

Velikonoce – vyprávění, zvyky, 

tradice 

 

 

Čtvrtek: 

Velikonoční prázdniny 

   Pátek: 

Velikonoční prázdniny 

Pondělí: 

PS bílý str. 23 – poslední 

osmisměrka 

PS zelený 35 

Procvičuj zde 

Úterý: 

Umimeto  

Práce v online učebnici při hodině 

Učebnice str.100/5 

Středa: 

Google dokument v Učebně 

Prezentace – práce při online 

hodině 

Hra 

Čtvrtek: 

--- 

Pátek: 

---

https://www.umimecesky.cz/po
rozumeni-3-trida 

MATEMATIKA Pondělí: 

Dělení se zbytkem 

+/- do 1000 

Úterý: 

Dělení se zbytkem 

Převody jednotek-procvičování 

 

Středa: 

Násobení a dělení 100 

 

 

Čtvrtek: 

Velikonoční prázdniny 

Pátek: 

Velikonoční prázdniny 

 

Pondělí: 

Minutovky 2 str. 21 celá 

 

Úterý: 

PS velký 2 – str. 32  

Google dokument 

PS velký 2 str. 30 – při hodině 

Středa: 

PS velký 2 str. 30-dokončení 

Učebnice str.117/23,24,26,27-

výpočet a odpověď 

Čtvrtek: 

--- 

Pátek: 

--- 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V.SOULKOVÁ/

H.ŽEJDLÍKOVÁ 

Unit 4 – At the shop 

 

Slovní zásoba – názvy potravin, 

  psaná a mluvená podoba 

- opakování dosud probraného 

  učiva 

- otázky a krátké odpovědi: Yes, 

  I do. /No, I don´t., Yes, it is./ 

  No, it isn´t., Yes, I can. / No, I 

  can´t. 

- čtení s porozuměním a psaní: 

  Email to Greg 

 

Hry – opakování dosud probrané 

 

 

Út: online hodina od 9:55 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování 

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm
https://www.umimeto.org/
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
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slovní zásoby, frází, gramatických 

jevů a slovní zásoby 

PRVOUKA Pondělí 10:00: výjimečně 

Stavba rostlin 

Pondělí 10:00: výjimečně 

PS – str. 49-50 

Učebnice str. 50-57 

Zápis bude v Učebně. 

 

 

 

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. 

 

Posílám vám jednu vlastní básničku pro radost. 

 

Prázdninová 

Slunce svítí, 

jaro je tu, 

venku kvítí 

voní světu. 

 

Vstaňte ze sedačky, 

vystrčte čumáčky, 

zahrajte si na honěnou, 

projeďte se na kole. 

Tak vás viry nedoženou, 

když budete veselé. 

 

                                             A tak doušky plnými 

                                             užijte si prázdniny. 

 

Přeji Vám všem krásné velikonoční prázdniny!!!         

 

Gabriela Nespalová 
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třídní učitelka 


