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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Vyjmenovaná slova po S 1. část – 

Výklad 

Časování sloves 

    

   Úterý:  

   Procvičování vyjmenovaných  

   slov a slov příbuzných 

   Určování mluvnických kategorií  

   podstatných jmen 

    

     

       

   Středa: 

   Vyjmenovaná slova po S 2. část 

   Určování slovní druhů 

    

   Čtvrtek: 

   Procvičování vyjmenovaných  

   slov po S 

   Psaní - opis 

   

   Pátek: 

   Procvičování vyjmenovaných  

   slov 

   Procvičování techniky čtení – 

   Odpovědi na otázky 

 

Pondělí: 

Bílý PS str. 20 – namaluj a napiš 

slova příbuzná 

Uč. str. 92-96 – online hodina 

procvičování školakov 

písnička 

  Úterý:  

  Viz učebnice – online hodina 

  Do školního sešitu napsat 

  Cvičení str. 96/4 

   

    

   

   Středa: 

   Bílý PS str. str.21- vybarvi a  

   napiš slova příbuzná 

   Uč. str. 97 – 100 – online hodina 

    

   Čtvrtek: 

   Modrý PS str.32- celá strana 

   Písanka 2. díl – str.1 

    

   Pátek: 

   Modrý PS str. 33 – celá 

   Čtení - viz učebna 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 4 – At the shop  

 I like, I don´t like … (mám rád, 

nemám rád…) 

 

 Do you like bananas? Yes, I do./ 

No, I don´t. (Máš ráda banány? ) 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

 

Zadání úkolů, online procvičení a 

materiály najdete v google 

classroom. 

 

 

 

PRVOUKA   Středa: 

  Rostliny – společné znaky 

  Rozdělení – kvetoucí, nekvetoucí, 

  Jedovaté, léčivé a chráněné  

  zákonem 

  Středa: 

  PS str. 46- 47 

   

  video 

  ofinka - video 

   

MATEMATIKA   Pondělí: 

  Dělení se zbytkem 2,3 – výklad 

   

 

 

 

 

  Pondělí: 

  Uč. str. 112, 113, 114 –online hod. 

  výklad 

  dělení 2 

  dělení 3 

  práce na jamboardu 

  uč. str. 113/10 – vypracovat do  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Zh90WCVd5as
https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA
VID-20210301-WA0003
https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA
https://www.youtube.com/watch?v=iz2YZKRainE
https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU
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  Úterý : 

  Dělení se zbytkem 4 - výklad 

  Slovní úlohy 

   

   

  

 

 

  Středa:  

  Procvičování násobení a dělení 

 

   

 

  Čtvrtek: 

  Procvičování učiva – násobení, 

  dělení, sčítání, odčítání 

   

  Pátek: 

  Procvičování učiva – násobení, 

  dělení 

    

   

   

   

 

   

   

  školního sešitu 

  Úterý: 

  dělení 4 

  procvičování skolakov 

  uč. str.106/27 – napsat s výpočty  

  do školního sešitu 

  úkol na umímeto 

   

   

  Středa: 

  procvičování – dělení 2 -  vypraco- 

  vat dvě cvičení  

  do školního sešitu vypracovat 

  str. 110/ 27 - poslat 

  Čtvrtek: 

  uč. str. 108/ 4- napsat do školního 

  sešitu- poslat 

  dělení 3 – dvě cvičení 

  Pátek: 

  Úkol na umímeto 

  Pětiminutovky 2. díl str. 19 – celá  

  strana 

   

   

 

   

   

 

   

 

 

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 

 

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.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem#selid

