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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Velikonoční pondělí 

  Úterý: 

Procvičování vyjmenovaných slov 

 

 

 

Středa: 

Vyjmenovaná slova po V – výklad 

(1. část) 

Práce při on-line hodině 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Procvičování vyjmenovaných slov -  

1. část 

Procvičování techniky psaní 

 

   Pátek: 

Vyjmenovaná slova po  – výklad 

(2.část) 

Práce při on-line hodině 

 

 

 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

Pondělí: 

Velikonoční pondělí 

Úterý: 

PS zelený str. 33 – nemáš-li, 

dokonči stránku. 

Učebnice str. 99/3 – 4 řádky do 

sešitu – pošli. 

Středa: 

PS bílý strana 24 vybarvi a vypiš 

příbuzná slova. Odkazy budou 

uvedeny i v Učebně. 

Významy 1 zde 

Významy 2 zde - školákov 

Dáda zde 

Výklad zde 

Učebnice str. 104, 106 - online 

Čtvrtek: 

Školákov zde 

Písanka 2. díl. str. 14 – opiš, co se 

ti vejde. Procvičuj správné tvary 

psacích písmen. 

Pátek: 

Významy zde – online hodina 

   Výklad zde – online hodina 

   uč. str. 107, 108, 109- online    

   hodina 

   PS bílý strana 25 – vybarvi a dopiš 

co nejvíce slov příbuzných a 

barevně opaky z básničky 

Hra zde – online hodina 

Učebnice str. 107-109 - online 

Čítanka str.109-11 

MATEMATIKA Pondělí: 

Velikonoční pondělí 

Úterý: 

Násobení a dělení mimo obor 

násobilek 

Slovní úlohy – dělení se zbytkem 

 

 

 

Středa: 

Procvičování dělení se zbytkem, 

slovní úlohy 

Čtvrtek: 

Dělení násobků 10 jednociferným 

číslem 

 

 

 

Pondělí: 

Velikonoční pondělí 

Úterý: 

Učebnice str. 124/ 4 – do sešitu 

bez zkoušky a 124/5 – do sešitu 

výpočet a odpověď 

Učebnice str. 122 – slovní úlohy – 

online 

Google dokument – online 

Středa: 

Učebnice str. 122/56 – do sešitu 

Hra zde – ofoť nebo napiš výsledky 

Slovní úlohy zde 

Čtvrtek: 

PS 2 velký – str. 36/7 

Učebnice str. 127 - online 

Minutovky 2 str. 22 – online 

Dělení zde 

https://www.mojecestina.cz/article/2008111503-vyjmenovana-slova-po-v
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
https://www.youtube.com/watch?v=LmU00wTlpVg
https://www.youtube.com/watch?v=RhNid3ny4hM
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
https://www.youtube.com/watch?v=RhNid3ny4hM
https://wordwall.net/cs/resource/11806572/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-v
https://wordwall.net/cs/resource/6926223/d%C4%9Blen%C3%AD-se-zbytkem
https://wordwall.net/cs/resource/12943242/matematika/najdi-spr%c3%a1vn%c3%a9-%c5%99e%c5%a1en%c3%ad-slovn%c3%ad-%c3%balohy
https://wordwall.net/cs/resource/9660673/d%C4%9Blen%C3%AD-n%C3%A1sobk%C5%AF-10
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Pátek: 

Písemné sčítání a odčítání, slovní 

úlohy 

Zbytek bude upřesněn v učebně 

Pátek: 

Bude zadáno v učebně. 

GD – dělení 

GD – písemné +/-  - napiš do 

sešitu 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V.SOULKOVÁ/

H.ŽEJDLÍKOVÁ 

Unit 4 – At the shop 

- opakování a dokončení lekce 

 

Unit 5 – At the park 

 

Slovní zásoba – názvy hraček, 

psaná a mluvená podoba 

- poslech, čtení 

Gramatika 

- I have got … 

Hry – opakování dosud probrané 

slovní zásoby, frází, gramatických 

jevů a slovní zásoby 

 

 

Út: online hodina od 8:55 

 

Čt: online hodina od 8:55 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování 

a pracovní listy vloženy v Google 

PRVOUKA Středa: 

Shrnutí učiva o rostlinách - opakuj 

 

Středa: 

  Přečíst v učebnici str. 50 - 53 

  vypracování úkolu v učebně- 

  samostatně 

  úniková hra – online hodina 

  plody – online hodina 

  pole – online hodina 

  soutěže – online hodina 

 

 

 

Upřesňující informace: 

 

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. 

Jsem na vás pyšná, pracovali jste skvěle, tak pojďme ještě těch pár dní vydržet 

a nepolevit. Návrat do školy se nám blíží. Těším se na vás! 

 

Gabriela Nespalová 

třídní učitelka 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasobadel100_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_plody1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5951
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/3.rocnik/kvetouci-rostliny.html

