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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Procvičování vyjmenovaných slov 

ve větách a slovních spojeních 

 

 

Úterý: 

Stavba věty a souvětí 

 

 

Středa: 

Slovní druhy - příslovce - výklad 

Vyjmenovaná slova – procvičování 

pravopisu 

Mluvnické kategorie sloves 

Čtvrtek: 

Procvičování učiva – slovní druhy, 

druhy vět, stavba slova 

Pátek: 

Souvětí – procvičování 

Spojky 

 

Pondělí: 

PL č. 4 - celý  

PL č. 5 – první 3 odstavce – 

vypracuj a přines do školy 

Písanka 2 str. 5 

Úterý: 

PS modrý str.52 a 54 – on-line 

Učebnice str.128-135 

PS modrý str.53 - samostatně 

Středa: 

PL(ofocený pracovní list) 3 – online 

Učebnice str.120 

   Wordwall - příslovce 

 

Čtvrtek: 

PL č. 1  

PL č. 2 

Pátek: 

PS modrý  str. 55-58  

Učebnice str. 122 

PL č. 5 - zbytek 

https://www.umimecesky.cz/poro
zumeni-3-trida 

MATEMATIKA Pondělí: 

Zaokrouhlování 

Slovní úlohy 

 

 

Úterý: 

Písemné násobení dvojciferných 

čísel 

Základní převody jednotek 

Středa: 

Geometrie 

Čtvrtek: 

Opakování probraného učiva 

 

Pátek: 

Zaokrouhlování  

Slovní úlohy 

Dělení se zbytkem 

Pondělí: 

PL č. 3 – prvních 10 řádků na 

desítky a 10 řádků na stovky 

PL č. 4 – výpočet a odpověď – 

pouze 1 strana 

Úterý: 

Učebnice str.150-151 - online 

PL č. 2 

Školákov - procvičuj 

Středa: 

Úkol bude upřesněn v učebně 

Čtvrtek: 

PL č. 1 – online hodina 

PL č. ½ - samostatně 

Pátek: 

PL č. 3 – zbytek 

PL č. 4 – druhá strana 

PL č. 6 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V.SOULKOVÁ/

H.ŽEJDLÍKOVÁ 

    

  Unit 5 – At the park 

 

  Slovní zásoba 

  - Opakování Unit 1-5 

  - Číslovky 1-20 

  - Big vs. Small 

 

  Gramatika 

 

 

 

Po: online hodina od 8:00 

 

Čt: online hodina od 10:00 

 

 

 

https://wordwall.net/cs/resource/9400656/p%C5%99%C3%ADslovce
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/putovani-vesmirem/priklady1.htm
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  - kladné a záporné věty: It is …, 

  It isn´t …, I can … , I can´t…, 

  I like …, I don´t like …, I have 

  got……, I haven´t got….. 

  - otázky a krátké odpovědi 

 

  Porozumění čtenému textu 

  Písemný projev – email to Greg 

 

  Hry – opakování dosud probrané 

  slovní zásoby, frází, gramatických 

  jevů a slovní zásoby 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování 

a pracovní listy jsou pro žáky, kteří 

se neúčastní prezenční výuky, 

vloženy v Google Classroom. 

PRVOUKA Bezobratlí 

Opakování živočichů 

Učebnice str.60-61 

PS str. 54-55 

Prezentace zde 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, 
 

veškeré domácí úkoly budou upřesňovány na Google Classroom. Sledujte proto naši 

„Učebnu“ a Umimeto. 

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. Po odevzdání zapíšu 

jedničku do Edupage. 

Prosím, aby děti měly před hodinou připravené psací potřeby (včetně obyčejné tužky, 

pravítka a pastelek) a veškeré sešity a učebnice na daný předmět. 

 

Hotové pracovní listy přines podepsané svým jménem v deskách v pondělí zpět 

do školy. 

 

 

 

Gabriela Nespalová 

třídní učitelka 

 

https://pancelcino.webnode.cz/prirodoveda/zivocichove/bezobratli/

