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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Časování sloves 

 

 

Úterý: 

Procvičování vyjmenovaných slov  

 

Slovní druhy – zájmena 

 

 

Středa: 

Vyjmenovaná slova – procvičování 

pravopisu 

Mluvnické kategorie sloves 

 

Čtvrtek: 

Upevňování tvarů písmen – přepis, 

oprava a opis textu 

Pátek: 

Procvičování pravopisu 

Spodoba znělosti 

 

 

Pondělí: 

PL č. 2 – vypracuj a přines do školy 

Umimeto zde¨ 

 

Úterý: 

PL(ofocený pracovní list) 1 – online 

hodina 

Učebnice str. 117 

Wordwall - zájmena - zde 

Doplň i/y zde 

Středa: 

PL č. 3 – online hodina 

Google dokument bude zadán 

v Učebně 

PS zelený – str. 38 

Čtvrtek: 

Písanka 2 str. 2 

Umimeto zde 

Pátek: 

PL č. 4 – online hodina, DÚ 

PS zelený 10-11 

Učebnice str. 30 

Wordwall – online hodina 

Procvičuj zde 

https://www.umimecesky.cz/poro

zumeni-3-trida 

MATEMATIKA Pondělí: 

Dělení se zbytkem 

 

Úterý: 

Násobení mimo obor násobilky 

Zaokrouhlování 

 

 

Středa: 

Násobení a dělení 10 a 100 

 

Čtvrtek: 

Násobená dvojciferného čísla 

jednociferným 

Písemné sčítání a odčítání 

 

Pátek: 

Písemné sčítání a odčítání (pod 

sebou!) 

 

Pondělí: 

PL č.  1 

Učebnice str. 126/13 – do sešitu 

Úterý: 

PL č. 2 – online hodina, DÚ 

Školákov 

Zaokrouhlování zde – vypracuj 

cvičení 1 a 2 

Středa: 

PL č. 3 

 

Čtvrtek: 

Minutovky str. 26 – online hodina 

Učebnice str. 132 

Umimeto zde 

Wordwall zde 

Písemné +/- - G.dokument – online 

hodina 

Pátek: 

PL č. 4 

https://www.umimeto.org/
https://wordwall.net/cs/resource/13426888/z%C3%A1jmena-osobn%C3%AD-ukazovac%C3%AD-3t%C5%99%C3%ADda
http://www.cestina.diktaty.cz/cv.php?id=43&c=indigo&nr=01
https://www.umimeto.org/
http://www.cestina.diktaty.cz/cv.php?id=159&c=indigo&nr=01
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady5.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm
https://www.umimeto.org/
https://wordwall.net/cs/resource/6393483/matek/n%c3%a1soben%c3%ad-mimo-obor-mal%c3%a9-n%c3%a1sobilky
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V.SOULKOVÁ/

H.ŽEJDLÍKOVÁ 

Unit 5 – At the park 

 

Slovní zásoba – opakování 

 

Comic Let´s play football 

- poslech, čtení, role play 

Porozumění čtenému textu 

 

Gramatika 

- oznamovací věta I have got …, 

I haven´t got … . 

- otázka a krátká odpověď 

Have you got…..? 

Yes, I have. No, I haven´t. 

 

Hry – opakování dosud probrané 

slovní zásoby, frází, gramatických 

jevů a slovní zásoby 

 

Po: online hodina od 8:00! 

 

Čt: online hodina od 10:00 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování 

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

PRVOUKA Den Země 

Živočichové – plazi a ptáci 

Online hodina 

Učebnice str. 59 

PS str. 53-54 

 

 

 

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 

třídní učitelka 

 


