
3. třída Učivo z webu ve školním roce 2020-2021 

Měsíční plán 

Datum: Akce: Platba: 

28. 5. 
Fofografování tříd. Cena za společnou fotku 40 Kč, 
cena za skupinku 25 Kč.   

28. 6.  

Třídní výlet - Herní krajina Pecka. Lísteček s 
informacemi i s návratkou obdrželi žáci v pondělí 
14.6. Prosím o vyplnění návratky a odevzdání ve 
škole i s platbou do pátku 25.6.  
Děkuji.  250 Kč 

18.6. 
UŽ PŘIŠLY FOTKY! V pátek bude dětem sdělena 
cena za balíček fotek.   

24.6.  

Vybírání učebnic: ČJ, Čítanka, Prvouka, Hudební 
výchova (do skladu učenbnic). 
Obě zelené Matematiky a fialová Geometrie (do 
skříně ve třídě, protože v nich budeme ještě dohánět, 

co jsme nestihli). A ještě sešit Krysák, prosím. 

Konec vyučování v 11:15 h.   

25.6. Rozdávání učebnic do 4. třídy.   

29.6. Úklid třídy a šatny. Odnesení osobních věcí.   

30.6. 

Rozdávání vysvědčení. Začátek v 7:30, konec v 8:15 
h. S sebou desky na vysvědčení. 
Pak už jen Hurá, prázdniny!  
A nám dospělým Hezké léto! 
V září se sejdeme v 7:30 ve stejné učebně, jen šatnu 

změní na číslo 4.  Abrahamová   

 

Rozvrh 3. třídy v době prezenčního vzdělávání: 
  
DEN/ČAS 7:30- 8:15 8:25 - 9:10 9:35 - 10:20 10:30 - 11:15 11:25 - 12:10 

pondělí  
testování /čtení 
z knížky/ ETV AJ M  ČJ (mluvnice) ČS (PRV) 

úterý M GEOMETRIE ČJ (mluvnice) AJ HV 

středa  
ČJ místo ní 

bude M ČJ (čtení, psaní) TV ČP VV 

čtvrtek ČJ (mluvnice) 
ČJ (mluvnice) 

M ČS (PRV) ČJ (čtení, psaní) AJ 

pátek ČJ nebo SLOH M TV ČS (PRV)   

  

Organizace vyučování od 28.6. do 30.6. 
  

28.6. 

Školní výlet. Testování žáků od 7 h ve vestibulu školy po skupinkách, jak budou přicházet. 
Odjezd od školy v 7:30. Předpokládaný návrat ke škole v 16 h. Bližší informace v e-mailu rodičů.  
Oběd ve školní jídelně je odhlášen. 

29.6.  

Úklid třídy a šatny. Odnesení osobních věcí. Raději znovu dejte dětem větší igelitku. Vyučování 
končí v 11:15. 
video Bezpečnost při jízdě na kole...  https://www.youtube.com/watch?v=KMhfIwIBUvM 
Bezpečnost o prázdninách   https://www.youtube.com/watch?v=NvMrkQWBkrw 
  

30.6. 

Rozdávání vysvědčení. Začátek v 7:30 ve třídě, konec v 8:15. V tento den již bez školní družiny a 
bez školního oběda. 
Hezké prázdniny! 

  

Výuka od 21. 6. do 25.6. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KMhfIwIBUvM
https://www.youtube.com/watch?v=NvMrkQWBkrw


Český jazyk 

MLUVNICE 
Trénování na závěrečnou písemnou práci z českého jazyka – určování slovních 

druhů, určování pádů, čísla a rodu u podstatných jmen, pravopis psaní i/y po 
obojetných souhláskách, určování osoby, čísla a času u sloves, sloveso zvratné, 
infinitiv, věta  jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, adresa. 
 Hry, křížovky, doplňovačky – opakování probraného učiva. 
  
ČTENÍ 
Společná četba Děti z Bullerbynu. Hlasité čtení z čítanky. 
  
PSANÍ 
Opis a přepis slov a vět. Dokončení psaní do písanky. 
  

Matematika 

ARITMETIKA 
Závěrečné opakování z matematiky – zaokrouhlování na desítky a stovky, + a – do 

1000, dělení se zbytkem, násobení a dělení 10 a 100, násobení a dělení čísly 
končícími na jednu nebo dvě nuly, převody jednotek, slovní úloha. 
Sloučené početní operace se závorkami a bez závorek. 
  
GEOMETRIE 
Trojúhelníky – slovní úlohy na obvod trojúhelníku. 
  

Provuka 

Přírodní společenství  U vody. 
Videa: Ekosystém rybník  https://www.youtube.com/watch?v=TS_zQqqui28 
Ekosystém  Potok a řeka   https://www.youtube.com/watch?v=B0tcqHaCiF8 
Závěrečné společné opakování. 
Těšíme se na prázdniny. Bezpečnost o prázdninách. 
  

Anglický jazyk 

Opakování - slovíčka, přítomný čas. 
V úterý 22.6.- vybrání učebnic angličtiny- rozdají se znovu v září. Pracovní sešit 
zůstává a v září se v něm bude pokračovat. 
Děkuji všem dětem za práci ve škole i při distanční výuce doma. Děkuji  rodičům 
za velmi dobrou spolupráci. 
Mgr. Zuzana Hradecká 

Tělesná 
výchova Hry venku podle počasí. Odnešení si TV úboru. 

Výtvarná 
výchova a 
Pracovní 
činnosti Rozdávání prací. Dejte prosím dětem velkou igelitku. 

  
  
  

Výuka od 14. 6. do 18.6. 
  

Český jazyk 

MLUVNICE 
Slovesa - opakování.  
Nové téma: Věta jednoduchá a souvětí. Stavba věty jednoduché. Základní skladební 
dvojice. Souvětí. 
  
ČTENÍ 
Hlasité čtení s porozuměním. Orientace v textu. Hodnocení zápisů do čtenáských 
deníků za tento školní rok. 
  
PSANÍ 
Přepis básně. Důraz na kvalitu psaného projevu. Dokončování a tvoření vět. 
  

Matematika 

ARITMETIKA 
Násobení a dělení číslem končícím na dvě nuly. 
Základní převody jednotek délky, objemu a hmotnosti. 
Složené početní operace se závorkami a bez závorek. 
  
GEOMETRIE 
Trojúhelníky - popis, teoreticky obsah, obvod - výpočet. 

https://www.youtube.com/watch?v=TS_zQqqui28
https://www.youtube.com/watch?v=B0tcqHaCiF8


  

Prvouka 

Přírodní společenství POLE - opakování. LOUKA - nové téma. 
videa Ekosystém louka: https://www.youtube.com/watch?v=tkVveUphmYQ 
Živočichové žijící na louce. https://www.youtube.com/watch?v=XaaR7AFHHiY 
a https://www.youtube.com/watch?v=5XGmTHCN8HY 
  
Ekosystém U vody -úvod do tématu 
videa Ekosystém rybník: https://www.youtube.com/watch?v=TS_zQqqui28 
  

Anglický jazyk 

5. lekce- pracovní sešit str. 62-65- opakování.  
Učebnice str. 84-85. opakování.  
Test v pondělí 14.6.- opakování slovní zásoby- Rodina- učebnice str. 42,43.Škola- 

učebnice str. 10,11. 
Mgr. Zuzana Hradecká 

Tělesná 
výchova Míčové hry, soutěže, Skákání panáka, Hra Kuličky. 

Výtvarná 
výchova 

Autobus - dokončení. 
Nová práce - Kytice šeříku (malba temperovými barvami). 
  

Pracovní 
činnosti 

Vaření - studená kuchyně. Výroba pomazánky, natírání na veku a servírování. 
  

Etická 
výchova Práce na společném úkolu. 

  
  

Výuka od 7. 6. do 11.6. 
  

Český jazyk 

MLUVNICE 
Zvratná slovesa - SE jako zájmeno a SE jako předložka.  

video https://www.youtube.com/watch?v=cUiVaPJhfPE 
  
Časování sloves v čase přítomném, minulém a budoucím. Pravopis psaní -í v 
koncovkách sloves přítomného času. 

video https://www.youtube.com/watch?v=zzy4DYRIBfM 
  
ČTENÍ 
Čtení s porozuměním. Vlastnosti hlavních postav příběhu. Společná četba Děti z 
Bullerbynu. 

  
PSANÍ 
Recepty. Přepis slov a básně. Celková úprava psaní. 

Matematika 

ARITMETIKA 
Násobení a dělení číslem 10 a 100. 
Násobení a dělení číslem končícím na jednu nebo dvě nuly. 

Videa https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/ 
  
GEOMETRIE 
Mnohoúhelníky – obvod a obsah. Konstrukční úlohy. PŘESUNUTO Z MINULÉHO 
TÝDNE. 

Video https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/ 

Prvouka 

Přírodní společenství Okolí lidských obydlí - procvičení, opakování, poznávačka. 
Přírodní společenství Pole 
https://www.youtube.com/watch?v=xI91sxqDBi8 

  
videa Polní plodiny: https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c 
a https://www.youtube.com/watch?v=wJJbVlspCUY 
video Obilniny https://www.youtube.com/watch?v=zPh4UnbapZ8 
  

Anglický 
jazyk 

Pokračování v 5. lekci- učebnice str. 82-85. Pracovní sešit - opakování. 
V pondělí test ze slovíček - Oblečení.- učebnice str. 76,77. 

Opakování- přítomný průběhový čas- věty. 
Poslechy, čtení, .... 
Mgr. Zuzana Hradecká 

Tělesná 
výchova Atletika - sprint, hod na cíl. Míčové hry. Skoky přes švihadlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=tkVveUphmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=XaaR7AFHHiY
https://www.youtube.com/watch?v=5XGmTHCN8HY
https://www.youtube.com/watch?v=TS_zQqqui28
https://www.youtube.com/watch?v=cUiVaPJhfPE
https://www.youtube.com/watch?v=zzy4DYRIBfM
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/
https://www.youtube.com/watch?v=xI91sxqDBi8
https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c
https://www.youtube.com/watch?v=wJJbVlspCUY
https://www.youtube.com/watch?v=zPh4UnbapZ8


Výtvarná 
výchova Autobus ve městě - kolorování kresba tuší vodovými barvami.  

Pracovní 
činnosti 

Autobus - papírové tkaní. Potřebovat budou vyhlazený kousek stříbrného a červeného 
alobalu z nějaké sladkosti. 

Etická 
výchova Pomáháme a působíme ostatním radost.  

  
  

Výuka od 31. 5. do 4. 6. 

Český jazyk 

MLUVNICE 
Opakování pravopisu psaní i/y po vyjmenovaných slovech. 
Slovesa – procvičování mluvnických kategorií ČÍSLO, OSOBA, ČAS. 
Infinitiv. Video https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk 
Zvratná slovesa. Video https://www.youtube.com/watch?v=cUiVaPJhfPE 

  
ČTENÍ 
Letní pranostiky. Poezie – sloka, verš, rým. Porozumění textu. Společná četba Děti 
z Bullerbynu. 

  
PSANÍ 
Přepis říkanky. Dokonči nebo vytvoř větu. Psaní vět. 
  

Matematika 

ARITMETIKA 
Opakování sčítání a odčítání do 1000 – pamětně i písemně. 
Dělení se zbytkem – číslem 8, 9, 10. 
Násobení čísly 10, 100. 
Násobení a dělení číslem končícím na jednu nebo dvě nuly. 
Videa https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/ 
  
GEOMETRIE 
Mnohoúhelníky – obvod a obsah. Konstrukční úlohy. 
Video https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/ 
  

Prvouka 

PRVOUKA 
Dokončení – Přírodní společenství LES. Testík – poznávačka na rostliny, houby a 
živočichy žijící v lese. 
  
Nové téma – Přírodní společenství OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ. 
Video Volně žijící živočichové v okolí lidských 
obydlí: https://www.youtube.com/watch?v=JID16Emro5s 
Video Užitková zvířata: https://www.youtube.com/watch?v=v-k82jzXEGw 
Video Rostliny v okolí lidských obydlí: https://www.youtube.com/watch?v=aljScGoalvE 

Anglický 
jazyk 

5.lekce- str. 82- poslechy z učebnice, str. 83- That... Článek str.84- oblečení. Poslechy, 
čtení, psaní, překlad. 
Pracovní sešit str. 59/ 11-psaní vět s překladem. That,...- str. 60.  
Test- povely- v úterý 1.6.  
Opakování vět - přítomný čas průběhový.  
Mgr. Zuzana Hradecká 

Tělesná 
výchova 

Míčové hry, honičky, soutěže družstev. Skákání přes švihadlo. Hod míčkem do dálky a 
na cíl. 

Výtvarná 
výchova 

"Autobus ve městě". Přesunuto z minulého týdne. 
Pracovní 
činnosti 

Etická 
výchova Kamarádství - Umění odpouštět si. 

  

Výuka od 24.5. 2021 
  
Předmět   Učivo   

Český jazyk 

MLUVNICE  

Opakování - psaní i/y po vyjmenovaných slovech. 
Nová učební látka - Tvarosloví, Slovesa - osoba, číslo, čas. 
Infinitiv. 

https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk
https://www.youtube.com/watch?v=cUiVaPJhfPE
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/
https://www.youtube.com/watch?v=JID16Emro5s
https://www.youtube.com/watch?v=v-k82jzXEGw
https://www.youtube.com/watch?v=aljScGoalvE


lze využít výukové video Mluvnické kategorie OSOBU A ČÍSLO u 
sloves: 
https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ 
a video Infinitiv sloves: 
https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk 
dále video na mluvnickou kategorii ČAS: 
Slovesa - čas - YouTube 
a video na shrnutí všech mluvnických kategorií u sloves (tedy na 
osobu, číslo i čas): 
3.třída - Slovesa - Mluvnické kategorie - YouTube 
  
SLOH 
Pořadí vět v příběhu - rest z minulého týdne. 

  
ČTENÍ 
Přednes básně zpaměti. 
Hlasité čtení s porozuuměním. Práce s textem - pracovní listy 
(nafasují ve škole). 
Společná četba Děti z Bullerbynu. 
  
PSANÍ 
Opis, přepis. Důraz na úhlednost a úpravu psacího projevu. 
  

Matematika 

ARITMETIKA 
lze využít výuková videa https://www.matyskova-matematika.cz/8-
dil/ 
Opakování - sčítání a odčítání v oboru  0 - 1000. Násobilka 0 až 10. 
Nová učební látka - Dělení se zbytkem číslem 4, 5, 6, 7. 

  
GEOMETRIE 
lze využít výuková videa https://www.matyskova-
matematika.cz/geometrie-3/ 
Obvod a obsah mnohoúhelníků - využití čtvercové sítě. 

  

Prvouka 
(Člověk a 
jeho svět) 

Opakování - Test Živočichové. 
Nová učební látka - Přírodní společenství - Les, živočichové, 

rostliny, houby. 
Video Ekosystém 
les: https://www.youtube.com/watch?v=KdSHQ0VClfg 
video Živočichové v 
lese: https://www.youtube.com/watch?v=7iJ0VHg1Z3M 
video Poznávačka na živočichy v lese:  
https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8 
video Poznávačka na rostliny a houby v lese: 
https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA 
  

Anglický 
jazyk 

 5. lekce- Oblečení- učebnice str. 78,79. Pracovní sešit str. 56,57. 

Poslechy- učebnice str.80-81.  
Učebnice- poslechy a opakování 4. lekce- učivo během distanční 
výuky. 
Psaní a čtení vět- se slovesem být a přítomný průběhový čas. 
Poslechy, mluvení, čtení, psaní. 
Těším se na Vás na hodiny angličtiny ve škole. Mgr. Z. Hradecká 
  

Tělesná 
výchova 

Přihrávky míčem. Míčové hry - Na jelena, Vybíjená. Skoky přes 
švihadlo. 
Hod míčkem do dálky a na cíl. 
  

Výtvarná 
výchova 

Do čtvrtka 27.5. mají do školy přinést dokončenou práci 
"Ruka". 

Ve středu nová práce "Autobus ve městě" - kombinovaná práce. 
Kresba perem a tuší, kolorovaná vodovými barvami. Koláž - 
papírový autobus. 
Potřebovat budou vodové barvy, stětec, ubrus, lepidlo a nůžky. 
Doporučuji staré triko nebo zástěru. 
  

Pracovní "Papírový tulipán" - práce s barevnými papíry. Skládání, stříhání, 

https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk
https://www.youtube.com/watch?v=Zww3RXu6rSE
https://www.youtube.com/watch?v=VA2iS0GU13Q
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/
https://www.youtube.com/watch?v=KdSHQ0VClfg
https://www.youtube.com/watch?v=7iJ0VHg1Z3M
https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8
https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA


činnosti stáčení, lepení. Potřebovat budou nůžky a lepidlo. 
  

Etická 
výchova Společné zájmy a trávení volného času s kamarády. 

Výuka od 16. 5. 2021 

Předmět   Učivo   
Termín 
splnění 

Český jazyk   

MLUVNICE 
1) Souhrnné opakování pravopisu psaní i/y po vyjmenovaných 
slovech. 
Sešit Krysák, pracovní listy na ČJ – nafasují ve škole 
2) Tvarosloví – slovesa. Slovesa – číslo, osoba 
3) Sloh – Pořadí vět v příběhu. 
  
ČTENÍ 
1) Zadání básně zpaměti. 
2) Hlasité a tiché čtení s porozuměním. Společná četba – Děti 
z Bullerbynu. 
3) Zadání práce – zápis do čtenářského deníku (8. kniha) – kontrola 

zápisu bude v týdnu od 14. 6. 
  
PSANÍ 
1) Práce s naučným textem. Vyhledávání informací, přepis. 
2) Přepis básničky. Úhlednost psacího písma, kvalita písemného 
projevu. 
      

Matematika   

ARITMETIKA 
1) Písemná čtvrtletní práce Početní operace v číselném oboru 0 – 
1 000. 
2) Zaokrouhlování na stovky a na desítky. 
3) Dělení se zbytkem. Dělení čísly 2, 3 a 4. 

  
GEOMETRIE 
Mnohoúhelníky. 
 pracovní list s. 23 „Mnohoúhelníky“ nafasují ve škole. 
      

Člověk 
a jeho svět  

1) Živočichové – Bezobratlí živočichové. 
2) Opakování – Živočichové (savci, ptáci, ryby, plazi, obojživelníci a 
bezobratlí). 
Videa:  Základní rozdění živočichů - obratlovci, hmyz - YouTube 
Obratlovci - dělení (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) - YouTube 
Video na Základní znaky živočichů: Znaky živočichů - YouTube 
Poznávačka na obratlovce a bezobratlí (20 obrázků)  Písemka 
poznávačka živočichů - YouTube 
     

TV  

1) Skákání přes švihadlo, Školka se švihadlem. 
Video Švihadlová školka. - YouTube 
2) Přihrávky, míčové hry.  

     

HV  
Hudební nástroje, rytmická cvičení k písni Mravenci, základy hudební 
teorie- procvičování.   

VV  
Ruka - doplňkové barvy, sytost barvy. Potřebovat budou pastelky, 
ořezávátko, černou fixu.     

ETV  Vlastnosti dobrého kamaráda.     

ČP  

„Konev na vodu“ – práce s papírovou šablonou (stříhání, ohýbání, stáčení, 
lepení). Potřebovat budou nůžky, lepidlo, pastelky nebo fixy. 
    

AJ - sloveso být a věta se slovesem. Učebnice 5.lekce- str. 76-81. Pracovní sešit str. 56- 58. 

Mgr. Zuzana Hradecká 
  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac
https://www.youtube.com/watch?v=r18FRL7yuro
https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc
https://www.youtube.com/watch?v=nlPdG_1qSaE
https://www.youtube.com/watch?v=nlPdG_1qSaE
https://www.youtube.com/watch?v=LJOKpXliJ0I


  

Výuka v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 (prezenční výuka ve škole): 

Předmět   Učivo   

Český jazyk   

MLUVNICE 
1) Žáky čeká v tomto týdnu krátké 5 minutové kontrolní cvičení na zvládnutí pravopisu 
psaní íček po V. 
  
2) Vyjmenovaná slova po Z – procvičování, opakování. 
Sešit „Krysák“ s. 26 a 27, psaní diktátu podle učebnice s. 94 
  
3) Vyjmenovaná slova po P, S, V, Z – opakování. 
UČ s. 95, PS s. 30 
Sešit „Krysák“ s. 28 a 29. 
Pracovní list omalovánka na procvičení pravopisu – nafasují ve škole. 
  
PSANÍ 
Opis a přepis slov. Zopakování si probraného učiva z mluvnice v posledním 
období. 
Písanka s. 24 a 22 
  
ČTENÍ 
Přednes vybrané básně zpaměti. Hlasité čtení, vyhledávání informací, porozumění 
čtenému. Kontrola zápisu ve Čtenářském deníku (7. kniha). 
Čítanka 158 – 159, 160 – 132. 
Společná četba – Děti z Bullerbynu 
    

Matematika   

ARITMETIKA 
1) Žáky čeká v tomto týdnu krátké 5 minutové kontrolní cvičení na zvládnutí sčítání a 
odčítání bez přechodu přes základ 100. 
  
2) Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 100. 
UČ s. 33, PS s. 28/1, 3 
UČ s. 34, PS s. 28/2, 4, 5 
UČ s. 35, sešit Matematika školní – řešení jedné úlohy písemně 
Písemné opakování na sčítání a odčítání přes základ 100. 
  
3) Zaokrouhlování na stovky. 
UČ s. 36, PS s. 30 
  
GEOMETRIE 
Příklady na opakování učiva Vzájemná poloha přímek. 
UČ s. 30 příprava na písemnou práci, následně pracovní list na písemné opakování. 
Potřebovat budou trojúhelník s ryskou a tužku. 
    

Člověk 
a jeho svět   

1) Žáci s i napíší krátký 5 minutový testík na rozdíly mezi zmijí a užovkou. 
  
2) Živočichové – obojživelníci (žáby, mloci, čolci). Stavba těla, vývoj žáby. 
UČ s. 65, PS s. 56 
Prezentace Obojživelníci https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-
se/obojzivelnici.htm 
Video Obojživelníci: https://www.youtube.com/watch?v=EYW5tcCG2DM 
Videa Vývoj žáby: https://www.youtube.com/watch?v=wAcwjWi6I9Y 
                                https://www.youtube.com/watch?v=knir69hBT6Y 
Video Poznávačka a zvuky žab 
v ČR… https://www.youtube.com/watch?v=NsfzBxIGGT0 
  

Anglický 
jazyk   

 Opakování - sloveso být, slovíčka- rodina, byt- test . 
Učebnice- opakování 4. 3. lekce. Pracovní sešit těchto lekcí máme vypracovaný. 
Poslechy, psaní, čtení, ...   
5.lekce- učebnice str. 76-80- pracujeme na folii, opisujeme do sešitu. Poslechy. 
Pracovní sešit str.56-57. Vyplníme společně. Poslechy. 
V pondělí odevzdat slovníčky ke kontrole- slovíčka str. 55 a sešity. 

Těším se na Vás do školy na hodiny angličtiny. Děkuji rodičům za pěknou spolupráci. 
Mgr. Zuzana Hradecká 

TV   Dle nářízení vlády se už může chodit na TV ven, takže pokud nebude pršet, jdeme na 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-se/obojzivelnici.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-se/obojzivelnici.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EYW5tcCG2DM
https://www.youtube.com/watch?v=wAcwjWi6I9Y
https://www.youtube.com/watch?v=knir69hBT6Y
https://www.youtube.com/watch?v=NsfzBxIGGT0


školní hřiště. Proto prosím o sportovní oblečení a obuv nejlépe s bílou podrážkou. 

Děkuji.    

HV   Hudební nástroje, rytmická cvičení, základy hudební teorie- procvičování. 

VV + ČP 

12.5. práce Rozkvetlý strom. Tisk bramborovými tiskátky. Prosím rodiče, aby pomohli 

doma s výrobou tiskátek. 
Budou potřebovat: 
2 bramborová tiskátka (květ a lísteček) 
1 houbovou handřičku na nádobí 
hnědou voskovku, lepidlo a nůžky. 
Podrobnější informace jsou v příloze e-mailu rodičů. 
Děkuji.    

ETV   Význam kamarádství.    

  

Výuka v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 (distanční výuka): 

Předm
ět  Učivo  

Český 
jazyk  

Pondělí 3.5. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po V – opakování 
UČ s. 91 , sešit „Krysák“ s. 25/4  on-line. 
PS s. 28/1. Sešit „Krysák“ s. 25/5. Po hodině vypracuj zadaná cvičení. 
Až budou mít rodiče čas, popros je, aby ti nadiktovali diktát podle PS z češtiny s. 28/3. Psát budeš do 

červeného sešitu na ČJ. Rodiče ti poté práci opraví i oznámkují. 
RODIČŮM TÍMTO DĚKUJI. 
  
Trénovat lze na on-line cvičeních: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%B
D%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=4#selid 
  
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/vyber.htm 
  
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5874 
  
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6787 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Úterý 4.5. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po Z – řada, úvod. 
UČ s. 93, Vyjmenovaná slova – hry s obrázky,  on-line. 
Po hodině shlédni video na Vyjmenovaná slova po Z: https://www.youtube.com/watch?v=TVF19_T5tb0 

PS s. 29/1, 2. Poté vypracuj samostatně zadaná cvičení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 5.5. 
ČTENÍ 
Hlasité čtení s porozuměním. Zadání básně zpaměti. 

UČ s. 153 -155. On-line. 
Zadání básně zpaměti – na výběr ze tří básní: Co se šeptá po lese (Čítanka s. 149), Říkanka a Včela 
(Čítanka s. 152). Báseň budeš přeříkávat za týden ve škole od 12. 5. 

Po hodině si vyber jednu báseň. Nauč se ji zpaměti. Dokončuj práci v Čtenářském deníku – zápis o 
přečtené 7. knize. Kontrola deníku je v pondělí 11.5. 

  
PSANÍ 
Přepis říkanky, dokončení vět. 

Písanka s. 21. Ústní příprava, ústní plnění úkolů. On-line. 
Po hodině krasopisně splň všechna zadání na této straně. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 6.5. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po Z – procvičování. 
UČ s. 94  on-line. 
PS s. 29/3, 4. Po hodině samostatně vypracuj. 
  
ČTENÍ 
Téma: Chceme být zdraví. Dětské nemoci. Poezie – rozhovor. Hlasité čtení. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=4#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=4#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/vyber.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5874
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6787
https://www.youtube.com/watch?v=TVF19_T5tb0


Čítanka s. 156, 157  on-line. 
  
PSANÍ 
Přání ke Dni matek. Přepis říkanky. 

Písanka s. 23. Ústní příprava. On-line. 
Po hodině krasopisně splň všechna zadání na této stránce. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pátek 7.5. 
SLOH 
Pozvánka 
UČ s. 92  on-line. 
PS s. 28/1.  Zadání úkolu změněno na: Vymysli a napiš pozvánku na oslavu svých narozenin. Po 

hodině vypracuj, dej si záležet na grafickém provedení pozvánky. 
   

Matem
atika  

Pondělí 3.5. 
Učební látku si lze zopakovat i na výukových videích: 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/ 
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/ 
  
ARITMETIKA 
Přičítání a odčítání celých stovek – písemné i pamětné počítání do 1000. 
UČ s. 28 on-line. 
PS s. 23/5, 6 a s. 24/1, 5. Pracuj samostatně. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 4.5. 
ARITMETIKA 
Přičítání a odčítání celých stovek – slovní úlohy. 
UČ s. 29  on-line. 
PS s. 24/ 2, 3, 4, 6. Pracuj samostatně. 
  
GEOMETRIE 
Prostorová geometrie, logické úkoly, souřadnicová a čtvercová síť. 

UČ s. 31, 32  on-line. 
Po hodině vypracuj PL z geometrie s. 22 (byl rozdán v pátek ve škole, chybějícím zaslán k vytištění do e-
mailu rodičů). Hotovou práci přines za týden v úterý 11.5. do školy ke kontrole. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 5.5. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 100 – pamětné počítání. 
UČ s. 30 on-line. 
PS s. 25. Po hodině vypracuj samostatně. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 6.5. 
Sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 100 – písemné počítání. 

UČ s. 31  on-line. 
PS s. 26. Po hodině vypracuj samostatně. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 7.5. 
Sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 100 – slovní úlohy. 
UČ s. 32  on-line. 
PS s. 27. Po hodině pracuj samostatně. 
   

Člověk 
a jeho 
svět  

Pondělí 3.5. 
Plazi – stavba těla. Rozdíl mezi zmijí a užovkou. 
UČ s. 64  on-line. 
ideo o plazích: https://www.youtube.com/watch?v=PISxhZx9vds 
PS s. 55/1, 2. Po hodině pracuj s pomocí učebnice, u cvičení 2 i s pomocí encyklopedie nebo webových 
stránek. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 5. 5. 
Plazi – hadi, ještěrky, želvy, krokodýli. 
UČ s. 64  on-line. 
PS s. 55/3. Po hodině shlédni hezké video na zopakování celé učební látky: 
https://www.youtube.com/watch?v=2u-XYROLjK0 
a video o slepýších https://www.youtube.com/watch?v=vQQkHEM_gNc 
Pak vypracuj cv.3 s pomocí učebnice nebo encyklopedie. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/
https://www.youtube.com/watch?v=PISxhZx9vds
https://www.youtube.com/watch?v=2u-XYROLjK0
https://www.youtube.com/watch?v=vQQkHEM_gNc


Pátek 7.5. 
První pomoc při uštknutí zmijí. 
Text je z druhé strany PL na geometrii (chybějícím žákům poslán jako příloha e-mailu). Společné čtení a 
vysvětlování. On-line. 
Po hodině shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=kKAIhHyHHvM 

   

Anglick
ý 
jazyk  

 On-line hodiny pondělí a středa od 17 hodin. 
Učebnice str. 64-65- poslech a vypracování na hodině on-line v pondělí. Pište na folii, co jsem vám dala. - 
opakování vazby- Is there...? There is.. Zapíšeme si do sešitu. 
Poslech str. 60,61- byt, místnosti, zařízení bytu. 
Pracovní sešit str. 42, 43- opakování.  
Středa on- line hodina- opakování - pracovní sešit str. 40- otázky a odpovědi. Učebnice str. 66-- poslech - 
ing tvar. Tvoření vět- přítomný průběhový čas. Psaní do sešitu, mluvení.  
Nezapomeňte se učit na test do školy 10.5.- Sloveso být. Slovíčka- byt- místnosti, rodina. 

Těším se na Vás na on-line hodiny. Poslechneme si písničky, zazpíváme. Přečtu Vám příběh.  
Děkiji rodičům za spolupráci. Mgr. Zuzana Hradecká 
  

Výtvar
ná 
výchov
a a 
člověk 
a 
práce 

"Srdíčkový věnec" - všem maminkám by se hodil malý dáreček v podobě věnečku ze samých srdíček. 

Obrázky i návod, jak věnec vyrobit, jsem zaslala na e-mail tvým rodičům. K výrobě budeš potřebovat 
vytisknout šablonu, nůžky, fixy nebo pastelky a lepidlo. Hotový věneček prosím nafoť a pošli na můj e-
mail.  
Budu se těšit. 
  

Práce 
ke 
kontrol
e  

ČESKÝ JAZYK 
- pracovní sešit s. 29 
- sešit ČJ s diktátem podle PS s. 28/3 
  
MATEMATIKA 
- pracovní sešit s. 27 
  
PRVOUKA 
- pracovní sešit s. 55 
  
VÝTVARNÁ VÝCHOVA A ČLOVĚK A PRÁCE 
- Srdíčkový věnec 
  
DĚKUJI. 

  

Výuka v týdnu od 26. 4. do 30. 4. 2021 (prezenční výuka ve škole): 

Předmět   Učivo   

Český jazyk   

MLUVNICE 
Kontrolní práce na 5 – 10 minut na probranou učební látku distančním způsobem 
z minulého týdne. 
  
Vyjmenovaná slova VYDRA, VÝR, VYŽLE, POVYK, VÝHEŇ + slova s nimi 
příbuzná  A SLOVA S PŘEDPONOU VY-, VÝ. 
Pokud učební látce o předponách vy-/vý ve škole neporozumíš, shlédni doma znovu 
celé video na vysvětlení: 
https://www.youtube.com/watch?v=lVoztgUqujI 
UČ s. 89 – 90, PS s. 26 – 27 
  
Procvičování vyjmenovaných slov po V 

Sešit Procvičujeme vyjmenovaná slova (Krysák) s. 23 – 24 
  
Opakování vyjmenovaných slov po V 
UČ s. 91, PS s. 28/1 – 3 nahoře. 
  
ČTENÍ 
Přeříkání zadané básně zpaměti. Čtení naučných textů na téma živočichové. 
Společná četba. 
Báseň z čítanky s. 144. Čtení z čítanky s. 150 -151, 153 – 154. Kniha Děti z Bullerbynu. 
  
PSANÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=kKAIhHyHHvM
https://www.youtube.com/watch?v=lVoztgUqujI


Psaní vlastních jmen. Tvarování slov – podstatná jména. SLOH - Vzkaz. 

Písanka s. 16, 19 
    

Matematika   

ARITMETIKA 
Kontrolní práce na 5 – 10 minut na probranou učební látku distančním způsobem 
z minulého týdne. 
  
Přičítání a odčítání s přechodem přes základ 100. 
UČ s. 24, PS s. 20 
UČ s. 25, PS s. 21 
UČ s. 26, PS s. 22 
  
Přičítání a odčítání celých stovek. 
UČ s. 27, PS s. 23/1 – 4 
  
UČ s. 28, PS s. 23/5,6 a s. 24/1,5   přesunuto do dalšího týdne na pondělí 3. 5. 

  
GEOMETRIE 
Přímky svislé, vodorovné. Vzájemná poloha přímek – rovnoběžky, různoběžky, 
kolmice. 
PL s. 19/1, UČ s. 29, do čtverečkovaného sešitu cvičení 2 na s. 29, PL 19/2 
    

Člověk a jeho 
svět   

Kontrolní práce na 5 – 10 minut na probranou učební látku distančním způsobem 
z minulého týdne. 
  
Prezentace vlastního projektu na téma Ptáci. Nové téma: ryby. 
UČ s. 63, PS s. 54 
  
Shlédnutí videoprezentace https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-
se/prezentace.htm 
on-line hry: 
 Poznáváme rybu podle popisu https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/poznavame-
ryby/poznavame-ryby.htm 
Základní druhy ryb https://www.skolasnadhledem.cz/game/4457 
    

Anglický 
jazyk   

 Kontrola správnosti doplnění pracovního sešitu během distanční výuky- 4. lekce 
str.52,53. Opakování - přítomný průběhový čas- ing. Věty napsané v sešitě- oznámkuji, 
zkontroluji- v pondělí 26.4.   
Rozdáme učebnice- budeme pracovat ve 4. lekci- cvičení, poslechy, čtení, psaní.  
Těším se na Vás do školy. Mgr. Zuzana Hradecká 

TV   
Vycházka v okolí školy nebo hry na školním pozemku. Přizpůsobte prosím oblečení 
školáků aktuálnímu počasí. Děkuji.    

HV     

VV   

27.4. „Portrét čarodějnice“ – kresba černým uhlem a suchými pastely (dostanou ve 
škole). Doporučuji na tento den nějaké starší triko nebo zástěru. 
    

ETV   Základy kamarádství.     

  

Výuka v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 19.4. 
MLUVNICE 
Souhrnné opakování vyjm. slov po B L M P S. Vyjmenovaná slova po V – řada, 
úvod. 
UČ s. 86   on-line. 
Po hodině vypracuj samostatně v PS na s. 24/ vrchní 1,2. Až budou mít rodiče čas, 
nadiktují ti diktát ze sešitu Krysák s.22/3 a) a pak ti ho opraví i oznámkují. Piš do 
červeného sešitu ČJ. 
(Rodičům tímto děkuji za spolupráci.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Úterý 20.4. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova vy, vysoký výt a slova s nimi příbuzná. 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/poznavame-ryby/poznavame-ryby.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/poznavame-ryby/poznavame-ryby.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4457


  
Shlédni video na vyjmenovaná slova po V: 
https://www.youtube.com/watch?v=3vLqKxBBTiw 
  
UČ s. 87  on-line. 
Po hodině vypracuj samostatně v PS s. 24/ spodní 1 – 3. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Středa 21.4. 
ČTENÍ 
Hlasité a plynulé čtení bez chyb z čítanky. Báseň zpaměti – zadání. 
Čítanka s. 144 – 146  on-line. Ústně splníme úkoly 1- 3 ze strany 146. 
Po hodině si přečti sám báseň Holínky pro žížalu (čítanka s. 144) a nauč se ji 
nazpaměť. Přednášet ji budeš ve škole v týdnu od 26. 4. 
  
PSANÍ 
Práce s naučným textem. Vyhledávání a zápis informací. 

Písanka s. 17 on-line. Ústní příprava. 
Po hodině si pusť video https://www.youtube.com/watch?v=Vly-N9cmRt4 
Pak vypracuj samostatně všechny úkoly na s. 17. Odpovídat můžeš jen slovy, ne větou. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Čtvrtek 22.4. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova výskat, zvykat, žvýkat a slova s nimi příbuzná. 
UČ s. 88, PS s. 25/3  on-line. 
Po hodině vypracuj samostatně v PS s. 25/ 1, 2, 4. 
  
ČTENÍ 
Hlasité čtení na známky. 
Čítanka s. 147 – 149.  On-line. 
Zápis 7. přečtené knihy do Čtenářského deníku do 10. května. 
  
PSANÍ 
Opis, vyhledávání informací podle zadání. 

Písanka s. 18  on-line. Ústní příprava. 
Po hodině vypracuj samostatně všechna zadání na s. 18. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pátek 23.4. 
SLOH  
Telefonický rozhovor. 
UČ s. 67  on-line. 
  

Matematika  

Pondělí 19.4. 
V matematice lze látku znovu zopakovat pomocí výukových videí: 

Aritmetika https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/ 
Geometrie https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/ 
  
ARITMETIKA 
Přičítání a odčítání po jednotkách s přechodem přes základ 100 – písemné i 
pamětné počítání. 
UČ s. 19  on-line. 
Po hodině sám vypracuj v PS s. 15. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Úterý 20.4. 
ARITMETIKA 
Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď. 
UČ s. 20  on-line. 
Po hodině sám vypracuj v PS s. 16. 
  
GEOMETRIE 
Rovnoběžky, různoběžky a kolmice – pokračování. 
UČ s. 28  on-line. 
Po hodině vypracuj všechna zadání v PL na geometrii s. 18 „Přímky svislé, vodorovné. 
Vzájemná poloha přímek“. (Byl rozdán v pátek 16. 4. ve škole. Kdo chyběl, vytiskne si 
ho prosím – příloha e-mailu rodičů). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 21.4. 
ARITMETIKA 

https://www.youtube.com/watch?v=3vLqKxBBTiw
https://www.youtube.com/watch?v=Vly-N9cmRt4
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/


Přičítání a odčítání po desítkách s přechodem přes základ 100. 
UČ s. 21  on-line 
Po hodině pracuj samostatně v PS s. 17. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Čtvrtek 22.4. 
ARITMETIKA 
Písemné a pamětné počítání – pokračování tématu. 
UČ s. 22   on-line. 
Po hodině pracuj samostatně v PS s. 18 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 23.4. 
ARITMETIKA 
Slovní úlohy. 
UČ s. 23 on-line. 
Po hodině pracuj samostatně v PS s. 19. 
   

Člověk a jeho 
svět  

Pondělí 19.4. 
Živočichové – ptáci. Stavba těla, dělení podle druhu potravy. 
UČ s. 62  on-line. 
Po hodině si probranou látku ještě zopakuj pomocí prezentace: 
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/ucime-se/prezentace.htm 
Pak si zahraj on-line procvičování https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-
tela/cviceni.htm 
(Ve hře chybí jeden popisek). 
A nakonec pracuj s pomocí učebnice v PS na s. 53/1 – 2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Středa 21.4. 
Ptáci. Krmivá a nekrmivá mláďata. Ptáci stěhovaví a stálí. 

UČ s. 62 on-line. 
Po hodině shlédni dvě videa https://www.youtube.com/watch?v=M9TNRlVuGTk a 
 https://www.youtube.com/watch?v=m8PoSb_XsPE 
Pak pracuj v PS s. 53/3 – 4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 23.4. 
Ptáci – procvičení, projekt. 
Vyber si jednoho zástupce z říše ptáků, napiš heslovitě: jak je zbarven, kde žije, čím se 
živí v létě a čím v zimě a nějakou zajímavost. Na závěr nakresli obrázek, nebo nalep 
vystřižený z časopisu nebo z webu. Svůj projekt podepiš a přines v pondělí 26. 4. do 
školy. 
   

Anglický jazyk  

 On-line hodiny v pondělí 19.4. a ve středu 21.4. 
Procvičíme věty- přítomný průběhový čas- ze sešitu, psali jsme ve škole ve čtvrtek 15.4. 
Máte mít napsané podobné věty- budete říkat na hodinách on-line.  
Pracovní sešit- str.52,53.Poslech str. 50. 
Těším se na Vás na on-line hodinu. Děkuji rodičům za spolupráci. 
Mgr. Z. Hradecká 
  

Práce ke 
kontrole  

ČESKÝ JAZYK  
- pracovní sešit s. 24, 25 
- písanka s. 17, 18 
  
MATEMATIKA 
- pracovní sešit s. 16, 19 
- PL  na geometrii strana 18 prosím nefoťte a neposílejte, zkontroluji ji až ve     škole v 

úterý  27.4. 
  
PRVOUKA 
- pracovní sešit s. 53 
  
DĚKUJI. 

  

Výuka v týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 (prezenční výuka ve škole): 

Předmět   Učivo   

Český jazyk   MLUVNICE 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-tela/cviceni.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-tela/cviceni.htm
https://www.youtube.com/watch?v=M9TNRlVuGTk
https://www.youtube.com/watch?v=m8PoSb_XsPE


Procvičování pravopisu psaní i/y – vyjmenovaná slova po S 
Sešit Procvičujeme vyjmenovaná slova „Krysák“ s. 17 -18, diktát učebnice ČJ s. 85/4. 
Procvičování pravopisu psaní i/y – vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S. 
Sešit Procvičujeme vyjmenovaná slova „Krysák“ s. 20, 21, 22/5 
  
ČTENÍ 
Čtení knížky a zápis do čtenářského deníku. Poezie, práce s atlasem hub nebo 
s encyklopedií. 

Přineste prosím s sebou ve středu 14. 4. do školy na kontrolu čtenářské deníky a kdo 
může i atlas hub. 
Čítanka s. 141. Úkoly 1 -3 ústně /141. Čítanka s. 142. Úkol 1 ústně /142. 
  
PSANÍ 
Přepis, opis. 
Písanka s. 20, 18. Do sešitu ČJ přepiš báseň z čítanky na s. 140. 
    

Matematika   

ARITMETIKA 
Lze shlédnout výuková videa: 
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/ 
  
Přičítání do celých stovek a odčítání od celých stovek 
UČ s. 15 a PS s. 12/1 – 4 
UČ s. 16 a PS s. 12/5, 6 a s. 13/1, 5 
UČ s. 17 a PS s. 13/2, 3, 4, 6 
Přičítání a odčítání po jednotkách s přechodem přes základ 100 – pokud to 
zvládneme. 
UĆ s. 18 a PS s. 14 
  
GEOMETRIE 
Lze shlédnout výuková videa: 
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/ 
  
Rovnoběžky, různoběžky a kolmé přímky 
UČ s. 27, písemně cvičení 1, 2 do učebnice, cvičení 3 do sešitu s čtverečkovaným 
papírem. 
    

Člověk a jeho 
svět   

Společné znaky živočichů – rozšiřující učivo a opakování. 
Doplňující komentář k učivu: 

 Růst a vývoj: 

O některá mláďata rodiče pečují a krmí je (např. koťata, telata, štěňata…). O některá 
mláďata se rodiče po narození nestarají (háďata, ještěrky, žáby…). 

 Dýchání: 

Vdechují kyslík a vydechují oxid uhličitý: 

1. a) plícemi – savci, ptáci, plazi 

2. b) žábrami - ryby a pulci 

3. c) vzdušnicemi – hmyz 

  
Savci – procvičování. 

UČ s. 61 – přečíst. PS s. 52 společná i samostatná práce. Projekt „Můj oblíbený savec“ 
– připrav si na čistý papír povídání o tvém oblíbeném savci. Napiš si heslovitě: kde žije, 
čím se živí, zajímavost…. Nakresli jeho obrázek nebo nalep vystřižený z časopisu 
(vytištěný z webu). 
    

Anglický 
jazyk   

 Opakování učiva, které jsme probrali na on- line hodinách. Přineste sešity, slovníčky, 
které jste mi posílali ke kontrole. Ještě znovu práce zkontroluji.  
Opakování - pracovní sešit- str.18,20,26, 31,34, 37, 38, 40, 48- vysvětlím učivo, které 
jsme doplnili při on-line hodinách, kontrola správnosti zápisů . 
Nová str. 51-52. -vysvětlení, zápis.  
Gramatika- přítomný průběhový čas- ing. - napíšeme do sešitu , vysvětlím. Měli jsme 
věty s tímto časem v pracovním sešitu. 
Těším se na Vás  do školy. Mgr. Zuzana Hradecká   
  

TV   
Procházky v okolí školy...    
  

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/


HV  
  Opakování noty, hudební nástroje; Rytmická cvičení. 
  

ETV   
Testování. 
  

ČP  a VV 
"Jarní věnec"  - budou potřebovat fixy, pastelky, nůžky a lepidlo. Děkuji. 
  

  

Výuka v týdnu od 6. 4. do 9. 4. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český 
jazyk  

Pondělí 5.4. 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ -  poslední den prázdnin. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 6.4. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po S – dokončení. 
UČ s. 84  on-line 
PS s. 23/1, 2, 3 nahoře. Pracuj podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 7.4. 
ČTENÍ 
Čtení o významu vody na Zemi. Hlasité čtení. 
Čítanka s. 133 – 134  on-line. Společně splníme úkoly 1 – 3 na straně 134. 
  
PSANÍ 
Zábavné úkoly- sudoku, skrývačky, anekdota. 
Písanka s. 14. Ústní příprava on-line. 
Po hodině písemně vypracuj všechny úkoly na str. 14. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 8.4. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po S – opakování. 
UČ s. 85  on-line. 
PS s. 23/1 dole. Pracuj podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Poezie. Autor Josef Brukner. Přirovnání. 
Čítanka s. 137  on-line. Ústně splníme úkoly 1, 2 na straně 137. 
Dokonči práci na zápisu do Čtenářského deníku – 6. kniha a pošli mi 
prosím do 11. 4. Děkuji. 

  
PSANÍ 
Přepis veršů říkanky. Aprílové věty – tvoření. 
Písanka s. 15. Ústní příprava on-line. 
Po hodině pracuj na s. 15 podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 9.4 
ON –LINE HODINA NEBUDE. 
Pracujte prosím sami podle zadání na webu školy: 

MLUVNICE 
Vytiskni si Pracovní list na vyjmenovaná slova po S číslo 28 (hrnek v kolečku) a 
pracuj samostatně podle zadání. 
(List bude v příloze e-mailu tvých rodičů). 
   



Matematika  

Pondělí 5.4. 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 6.4. 
ARITMETIKA 
Přičítání k celým stovkám a odčítání k nejbližší stovce – opakování. 
UČ s. 11 on-line. 
PS s. 9/ 1, 5, 6. Pracuj podle zadání. 
  
GEOMETRIE 
Svislé a vodorovné přímky, tečkovaný papír. 

UČ s. 26 on-line. 
Po hodině vypracuj všechna cvičení na Pracovním listě z geometrie strana 17. 
(List bude v příloze e-mailu tvých rodičů). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Středa 7.4. 
ARITMETIKA 
Přičítání a odčítání bez přechodu přes základ 100 – úvod. 

UČ s. 12 on-line. 
PS s. 10. Pracuj podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Čtvrtek 8.4. 
ARITMETIKA 
Přičítání a odčítání bez přechodu přes základ 100 – pokračování. 
UČ s. 13 on-line. 
PS s. 11/1, 5, 6. Pracuj podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Pátek 9.4. 
ON –LINE HODINA NEBUDE. 
Pracujte prosím sami podle zadání na webu školy: 

ARITMETIKA 
Přičítání a odčítání bez přechodu přes základ 100 – slovní úlohy. 
UČ s. 14.   Vyber si z tří úloh na této straně dvě a ty vyřeš. Zapisuj pouze 
výsledky za každou otázku a) až d). 
Potom vyřeš všechny slovní úlohy (zápis, příklad a odpověď) v PS s. 11/2, 3, 4. 
   

Člověk a 
jeho svět  

Pondělí 5.4. 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
středa 7.4. 
Téma Živočichové. Kapitola Společné znaky živočichů. 

UČ s. 60  on-line. 
Po hodině shlédni video s prezentací, kde si vše znovu 
zopakuješ: https://www.youtube.com/watch?v=qRxxGYEasz8 
Pak vypracuj všechna cvičení v PS na straně 51. Pracuj s učebnicí a 
s nápovědou v PS. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 9.4. 
ON –LINE HODINA NEBUDE. 
Pracujte prosím sami podle zadání na webu školy: 

Savci. 
Přečti si v UČ sám stranu 61. Zkus splnit ústně úkoly 1 a 2 na této straně. 
 Po přečtení si pusť prezentaci na téma Savci: 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm 
Pak si zahraj on-line hru na Stavbu těla savců: 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/stavba-tela/cviceni.htm 
   

Anglický 
jazyk  

 On- line hodina- ve středu 7.4. Odkaz ze středy  24.3. je pro hodinu   ve středu 
7.4. 
Pracovní sešit str.48- tabulku vysvětlím a napíšeme na hodině.  
Budeme procvičovat cv.11- podobné věty. Doplníme společně cv.12 /str. 48. 

https://www.youtube.com/watch?v=qRxxGYEasz8
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/stavba-tela/cviceni.htm


Poslechneme si článek na str.50- přečteme , přeložíme. 
Doma poslouchejte poslechy, které máme přeložené , doplněné. 
  
Děkuji všem za pěknou práci. Rodičům děkuji za skvělou spolupráci. 
Mgr. Zuzana Hradecká 
  

Tělesná 
výchova 

Jakmile se venku oteplí, můžeš si zopakovat školku s míčem o zeď. Kdo 
zapomněl, posílám na připomenutí video: 
https://www.youtube.com/watch?v=t6Z4QRTEFRI 
  

Výtvarná 
výchova a 
pracovní 
činnosti 

Připomínám práci z VV na téma Výpravy do vesmíru do 11.4. (volná technika 
pastelkou, nebo fixou) a práce z ČP do  18. 4.  - jeden výrobek z papíru 
(vlaštovka, husa nebo košíček). 

Práce ke 
kontrole  

ČESKÝ JAZYK 
- pracovní sešit s. 23 
- pracovní list č. 28 (hrnek v kolečku) 
- písanka s. 15 
- kdo ještě neposlal, tak Čtenářský deník (zápis o 6. knize) 
  
MATEMATIKA 
- pracovní sešit s. 11 
- praconí list z geometrie s. 17 "Přímky svislé a vodorovné". 
  
PRVOUKA 
- pracovní sešit s. 51 
  
Děkuji. 

  

Výuka v týdnu od 29. 3. do 2. 4. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 29.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova  syrový – sychravý – usychat   a slova s nimi příbuzná. 

UČ s. 82  on-line 
PS s. 21/spodní cvičení 1, 2. Pracuj podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 30.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova  sýkora – sýček – sysel   a slova s nimi příbuzná. 
UČ s. 83  on-line. 
PS s. 22. Pracuj podle zadání na celé straně. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 31.1. 
SLOH, PSANÍ 
Svátky a obyčeje – Velikonoce. 
UČ s. 79  on-line. 
Po hodině písemně vypracuj cvičení 1 b) z učebnice češtiny strana 79. 
  
ČTENÍ 
Vyhledávání nesmyslných slov v textu. Báseň zpaměti. 

Pracovní list na téma Velikonoce.  On-line. (Pracovní list k vytisknutí v příloze e-mailu 
tvých rodičů). 
Po hodině oprav a místo nesmyslů dopiš správná slova. Básničku se nauč zpaměti. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 1.4. 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

  
Pátek 2.4. 
STÁTNÍ SVÁTEK 

   

Matematika  Pondělí 29.3. 

https://www.youtube.com/watch?v=t6Z4QRTEFRI


ARITMETIKA 
Přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel (přičítání a odčítání k nejbližší 
stovce) – úvod. 
UČ s. 9   on-line. 
PS s. 8/ 1, 2, 3, 4. Pracuj podle zadání. 
  
Odpoledne, za přítomnosti rodičů, si napiš Písemné opakování z matematiky – strana 

48 v oranžovém pracovním sešitě matematiky. Měla by ti stačit doba max. 45 minut, ti 
dobří z vás to zvládnou do půl hodiny. Pracuj sám, bez pomoci nějakého zařízení 
(kalkulačka, PC …) tabulky násobků nebo jiné osoby. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 30.3. 
ARITMETIKA 
Přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel (přičítání a odčítání k nejbližší 
stovce)- pokračování. 
UČ s. 10   on-line. 
PS s. 8/5, 4   a   s. 9/2, 3, 4. Pracuj podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 31. 3. 
ARITMETIKA 
Početní úlohy na téma Velikonoce a jaro. 
Pracovní list Matematika a Velikonoce (vytištěný z přílohy e-mailu tvých rodičů) . On-
line. 
Po hodině vyřeš zbylé úlohy podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 1.4. 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

  
Pátek 2.4. 
STÁTNÍ SVÁTEK 
   

Člověk 
a jeho svět  

Pondělí 29.3. 
Rostliny – opakování. 
Pracovní list „Hra Domino“ (vytištěný z přílohy e-mailu tvých rodičů). On-line vysvětlení 
pravidel hry. 
  
Velikonoce. 
UČ s. 54  on-line. 
PS s. 47/1, 2. Pracuj podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 31.3. 
Názvy dnů v týdnu před Velikonocemi. 
UČ s. 54 „Víš, že…“  on-line. 
PS s. 47/3 Pracuj podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 2.4. 
STÁTNÍ SVÁTEK 

   

Anglický jazyk  

 Odkaz na hodinu v pondělí 29.3. je stejný z pondělí 22.3. a odkaz na hodinu ve středu 
31.3. je stejný ze středy 24.3. 
Pracovní sešit str. 45- máme opsanou tabulku. Budeme vytvářet věty se slovíčky, která 
známe.  
Poslechneme a znovu řekneme řešení. Další  cv.6 doplníme společně podle poslechu 
.Na str. 46 máme nakreslený obrázek podle zadání a napíšeme cv. 8. Ještě možná 
stihneme str. 47.Je to lehké.  
Happy Easter. Veselé Velikonoce.  
Děkuji všem za pěknou práci.  

Práce ke 
kontrole 

ČESKÝ JAZYK 
- pracovní sešit s.21 (spodní půlka) a s. 22 
  
MATEMATIKA 
- zelený pracovní sešit s. 8, 9 
- oranžový pracovní sešit s. 48 
  
PRVOUKA 
- pracovní sešit s. 47 
  



DĚKUJI. 

  

Výuka v týdnu od 22. 3. do 26. 3. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 22.3. 
MLUVNICE 
Písemné opakování pravopisu psaní i/y po P. 
Pracovní list č. 26 (sněhová vločka v kolečku) – vytištěný. On-line. 
Po hodině budeš sám pracovat v PS na s. 20/ prostřední cvičení 1. 
(Pracovní list k vytištění najdeš v příloze e-mailu tvých rodičů). 
  
Až budou mít tvoji rodiče čas, nadiktují ti diktát z učebnice ČJ na straně 78/4. Opraví ti ho a 

oznámkují. Psát budeš do sešitu ČJ. Diktát mi pošli ke kontrole. 
DĚKUJI RODIČŮM. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 23.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po S – úvod, řada slov vyjmenovaných. 
UČ s. 80, pracovní list s obrázky na vyjmenovaná slova po S. On-line. 
(Pracovní list s obrázky najdeš k vytisknutí také v příloze e-mailu tvých rodičů). 
  
Po hodině se koukni na video Vyjmenovaná slova po S a vysvětlení jejich významu: 

https://www.youtube.com/watch?v=81tiRxmtBT4 
Pak vypracuj v PS s. 20/spodní cvičení 2   VYJMENOVANÁ SLOVA PO S. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 24. 3. 
ČTENÍ 
Poezie. Doplňování slov – rýmování. 
Čítanka s. 130 on-line. Ústně splníme úkoly 1, 2 na s. 130 
  
PSANÍ 
Přepis hádanky. 
V čítance na s. 124 si přečti všechny tři hádanky a vyřeš je. Do sešitu ČJ pak napiš datum, 
nadpis „Hádej, hádej, hadači“ a přepiš dvě hádanky, které si vybereš. Dodrž psaní veršů. 

Napiš ke každé i řešení. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 25.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova syn, sytý, sýr a slova s nimi příbuzná. 
UČ s. 81 on-line. 
PS s. 21/vrchní 1, 2, 3. Pracuj podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Meteorologická pohádka 
Čítanka s. 131 – 132. Ústně splníme úkol 2 na s. 132. On-line. 
  
PSANÍ 
Výroba skla – práce s naučným textem. 
Písanka s. 11. Ústní příprava. On-line. 
  
Před psaním do písanky se koukni na video Tavení skla: 

https://www.youtube.com/watch?v=rNweeWeYuos 
Pak odpověz písemně na všechny otázky u úkolu se symbolem tužka. U úkolů se 
symbolem smajlíka splň podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 26.3. 
SLOH 
Psaní adresy. 

Pracovní list s. 30 a 31 „Psaní adresy“.  On-line společná práce na s. 30. 
Po hodině pracuj podle zadání u cvičení 5, 6, 7 na straně 31 dalšího pracovního listu. 
  
Na úkol 3 ze strany 30 posílám nápovědu: https://www.psc.cz/ 

   

Matematika  DŮLEŽITÉ  Z  MATEMATIKY: 

https://www.youtube.com/watch?v=81tiRxmtBT4
https://www.youtube.com/watch?v=rNweeWeYuos
https://www.psc.cz/


 Prosím nevyhazujte oranžový pracovní sešit a učebnici Matýska, je v něm na konci ještě 

rozšiřující učivo Zlomky – úvodní seznámení. Dokončili bychom si to, až na to bude čas, třeba i 

ve 4. třídě. 

 Dále informuji, že plánuji pro děti Písemné opakování učiva z matematiky v termínu 

před Velikonočními prázdninami. Kdo by chtěl trénovat, pak v opakování budou příklady na 

pamětné sčítání a odčítání do 100, příklady na písemné sčítání a odčítání do 100, zkoušky 

správnosti, příklady se závorkami a bez závorek, pamětné násobení a dělení mimo rozsah malé 

násobilky, jednoduché převody jednotek času a slovní úloha. 

  
Pondělí 22.3. 
ARITMETIKA 
Jednotky, desítky, stovky, tisíce. 

Zelená UČ s. 4  on-line. 
Zelený PS s. 2. Pracuj podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 23.2. 
ARITMETIKA 
Porovnávání čísel – úvod. 
Zelená UČ s. 5  on-line 
Zelený PS s. 5/1. Pracuj podle zadání. 
  
GEOMETRIE 
Úhel, pravý úhel. 
UČ s. 25  on-line. 
  
Posílám ještě video s panem učitelem:  
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-25/ 
  
Po hodině vypracuj obě dvě cvičení z pracovního listu s. 16 „Úhel, pravý úhel“. (Pracovní 
list najdeš k vytištění v příloze e-mailu tvých rodičů). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 24.3. 
ARITMETIKA 
Porovnávání čísel – pokračování. 
Zelená UČ s. 6  on-line. 
Zelený PS s. 5/2,3. Pracuj podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 25.3. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání po stovkách. 
Zelená UČ s. 7  on-line. 
Zelený PS s. 6. Pracuj na celé straně podle zadání. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 26.3. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání po stovkách – slovní úlohy. 
Zelená UČ s. 8  on-line. 
Zelený PS s. 7. Pracuj na celé straně podle zadání. 
   

Člověk 
a jeho svět  

Pondělí 22.3. 
Části těla kvetoucích rostlin – kořen, stonek. 
UČ s. 57  on-line. 
  
Po hodině shlédni výukové video na Části těla 
rostlin https://www.youtube.com/watch?v=m5Efc8_U0xA 
A  celé dnešní učivo si zopakuj díky video-prezentaci na téma Kořen: 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm 
a pak prezentaci na téma Stonek: 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm 
  
Nakonec zvládneš pracovat s pomocí učebnice v PS na s. 49/1, 2, 3. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 24.3. 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-25/
https://www.youtube.com/watch?v=m5Efc8_U0xA
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm


Části těla kvetoucích rostlin – list, květ, plod. 
UČ s. 58  on-line. 
  
Po hodině se koukni na video- prezentaci, kde si ještě jednou vše zopakuješ: 
Téma list  https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm 
Téma květ  https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm 

  
Pak pracuj s pomocí učebnice v PS na s. 49/ 4,5 a stránku dokonči. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 26.3. 
Rostliny chráněné, léčivé a jedovaté. 
UČ s. 59  on-line. 
  
Po hodině se koukni na video o Jedovatých rostlinách, na které musíš dávat pozor, 

protože rostou na území České republiky a pokud si je s něčím spleteš, mohl bys sobě, 
nebo někomu jinému, ublížit. 
https://www.youtube.com/watch?v=54WVnMSQs30 
  
Pak pracuj s pomocí učebnice v PS na celé straně 50. 
   

Výtvarná 
výchova 

Zadání ze dne 19.3. 
Nakresli, jak by podle tebe vypadal dopravní prostředek do vesmíru a jak letí mezi 
planetami, nebo jak přistává na povrchu některé z nich. Pracuj nejlépe na papír 

velikosti A3 (ale lze i na obyčejnou čtvrtku A4), použít můžeš jak pastelky, tak fixy, pozadí 
můžeš domalovat barvami a štětcem. 
Práci nafoť a pošli mi do 11.4. Děkuji. 
  

Člověk a 
svět práce 
(Pracovní 
činnosti) 

Zadání ze dne 19.3. 
Vyber si jeden výrobek, na který máš doma materiál a který se ti nejvíc líbí, a zkus si ho 

sám vyrobit. Koukni se nejdřív na video. Nelekej se, nadpisy jsou v angličtině, ale je tam 
spousta obrázků, podle kterých snadno pochopíš, jak postupovat, abys byl úspěšný/á. 
Hotový výrobek mi nafoť a pošli na e-mail do 18.4. 

Uděláme si pak on-line výstavku . 
  

1. Návrh - Vlaštovka 

http://krokotak.com/2021/02/black-swallow/ 
budeš potřebovat: 

 Vytištěnou šablonu (bude v příloze e-mailu tvých rodičů) 

 Nůžky 

 Lepidlo 

 Pastelky 

 Černý papír (nebo si požadovaný dílek prostě vybarvíš černou barvou) 

  

2. Návrh – Husa 

http://krokotak.com/2021/03/napkin-duck/ 
budeš potřebovat: 

 Vytištěnou šablonu (bude v příloze e-mailu tvých rodičů) 

 Nůžky 

 Lepidlo 

 Oranžový papír (nebo si prostě požadované dílky vystřihneš z bílého papíru a vybarvíš…) 

 4 bílé ubrousky nebo papírové kapesníky 

 Malou gumičku nebo provázek 

  

3. Návrh – Jarní košíček 

http://krokotak.com/2021/03/paper-weaving-spring-basket/ 
budeš potřebovat: 

 Barevné papíry 

 Nůžky 

 Lepidlo 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm
https://www.youtube.com/watch?v=54WVnMSQs30
http://krokotak.com/2021/02/black-swallow/
http://krokotak.com/2021/03/napkin-duck/
http://krokotak.com/2021/03/paper-weaving-spring-basket/


Anglický 
jazyk  

On- line hodiny- odkazy, které jsou zadány na tento týden, budou platit i pro další 
týdny, až do doby, než půjdeme do školy na výuku. Odkaz na pondělí 22.3. bude 
platný pro každé další pondělky. Odkaz na středu 24.3. bude platný pro každé další 
středy.  

Učebnice - 4. lekce- Dům, byt. Domácí úkol byl pouze opis slovíček na str. 43 a překlad- 
poslat do neděle 21.3. večer. 
22.3. zopakujeme slovíčka na str. 43, máte je umět zpaměti, budeme tvořit věty s těmito 
slovy a se slovesem mít- have got. Doplníme cv 4/44. Do sešitu opíšeme na hodině tabulku 
str. 45 nahoře.Vysvětlím. 
Poslech str. 45- společně poslechneme a dopíšeme text.  
Přečtu Vám zase nějaký pěkný příběh. 
24.3. str. 46,47- společně vyplníme. 
Opakování různých slovíček- ze slovníčku- barvy, čísla, zvířata,škola, rodina- učte se je, 
opakujte doma, pište , říkejte. 
Další příběh Vám přečtu.Jsem ráda, že se Vám příběhy líbí, děkuji za kladné odezvy na 
čtení příběhů. 
Po hodinách zapíšu známky do elektronické žákovské knížky. 
Přeji Vám krásné jaro.I wish you a nice spring. 
Děkuji všem dětem za práci a skvělé hodiny on-line, jste aktivní, umíte aj. 
Také děkuji rodičům za skvělou spolupráci a pomoc. Mgr. Zuzana Hradecká 

  

Práce ke 
kontrole  

ČESKÝ JAZYK  
- pracovní sešit s. 20, 21 
- sešit ČJ - diktát z učebnice s. 78/4 
                - přepis 2 hádanek z čítanky s. 124 

- pracovní list ze slohu s. 30  31  "Psaní adresy" 

  
MATEMATIKA 
- pracovní sešit (zelený) s. 5,7 
- pracovní list z geometrie s. 16 "Úhel, pravý úhel" 
  
PRVOUKA 
- pracovní sešit s. 49, 50 
  
DĚKUJI.  

  

Výuka v týdnu od 15. 3. do 19. 3. 2021 (distanční výuka): 

  

POZOR ZMĚNA!!! Ve středu 17.3. je posunut začátek on-line hodin z 8 hodin na 9 

hodin (z důvodu mé návštěvy u lékaře). Předpokládaný konec je pak v 10:30. 
  
  
Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 15.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po P – netopýr, slepýš, pyl – a slova s nimi příbuzná. 
UČ s. 75, PS 18/4   on-line 
PS s. 18/1, 2, 3. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 16.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po P – kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat – a slova příbuzná. 

UČ s. 76  on-line 
PS s. 19. Pracuj na celé straně podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 17.3.     ON-LINE HODINA ZAČÍNÁ V 9 H. 

ČTENÍ 
Dětská sci-fi literatura. Povídání o Zemi, planetách, o podmínkách života na Zemi. 
Čítanka s. 125 – 127. Ústně splníme úkoly 1,2 nahoře na s. 127. On-line. 
Písemně vypracuj do sešitu ČJ úkoly 1,2 dole na s. 127. Nezapomeň do sešitu napsat 
datum, nadpis ČTENÍ  a pak vypracuj odpovědi celou větou. 
  



PSANÍ 
Přepis naučného textu o Slunci a Zemi. 
Písanka s. 6 – ústní příprava. On-line. 
Po hodině vypracuj písemně všechny úkoly na s. 6. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 18.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po P – pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se – a slova příbuzná. 

UČ s. 77  on-line. 
PS s. 20/vrchní 1,2. Pracuj podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Čtení o vesmíru. 
Čítanka s. 128 – 129. Ústně splníme úkoly 1 až 4 na s. 129. On-line. 
  
PSANÍ  
Přepis naučného textu o Měsíci. 
Písanka s. 7 ústní příprava. On-line. 
Po hodině splň úkoly na celé straně 7. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 19.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po P – opakování. 
Procvičujeme vyjmenovaná slova = sešit „Krysák“ s. 14  on-line. 
Po hodině sám vypracuj v sešitě Krysák cvičení 1 d) na s. 14  a cvičení 2 a) na straně 
15. 
  
Trénovat pravopis psaní i/y můžeš na on-line 
cvičeních:                                         https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-

trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 
   

Matematika  

Pondělí 15.3. 
ARITMETIKA 
Jednotky teploty a rychlosti. 
UĆ s. 58  on-line. 
PS s. 43. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 16.3. 
ARITMETIKA 
Jednoduché převody jednotek času (týden, den, hodina, minuta) - úvod. 

UĆ s. 60  on-line. 
PS s. 44. Pracuj podle zadání. 
  
GEOMETRIE 
Polopřímky navzájem opačné. 
UĆ s. 24  on-line. 
Pokud jsi učivu neporozuměl/a, koukni se znovu na video s panem učitelem. 
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-24/ 
Po hodině vypracuj všechny úkoly na s. 15 – pracovní list k vytištění. Najdeš ho v příloze 
e-mailu tvých rodičů. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 17.3.      ON-LINE HODINA ZAČÍNÁ V 9 H. 

ARITMETIKA 
Jednoduché převody jednotek času (měsíc, rok) – pokračování. 
UČ s. 61  on-line. 
PS s. 45. Pracuj na celé straně podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 18.3. 
ARITMETIKA 
Vyvození číselného oboru 0 – 1000, orientace na číselné ose. 
  
UČ „Matýskova matematika 8.díl“ ZELENÁ  s. 2 . PS s. 1/1 a PS s. 3/1 A. On-line. 
PS „Procvičujeme s Matýskem – Počítání do  tisíce“ ZELENÝ    strana 1/cvičení 1, 2, 

3  a strana 3/ všechna cvičení. Pracuj podle zadání na obou stránkách. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 19.3. 
ARITMETIKA 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-24/


Vyvození číselného oboru do 1000, orientace na číselné ose - pokračování. 
UČ s. 3, PS strana 4/1 A.  On-line. 
PS strana 1/cvičení 4, 5, 6   a strana 4/všechna cvičení. Pracuj podle zadání na obou 
stranách. 
   

Člověk a jeho 
svět  

Pondělí 15.3. 
Výpravy do vesmíru. 

UČ s. 69  on-line. 
  
Po hodině shlédni video na hezké zopakování si všeho učiva o 
vesmíru:  https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q 

  
Potom video o prvním člověku, který letěl do 
vesmíru:  https://www.youtube.com/watch?v=0yJZ2NLuQyU 

  
a další video o první ženě ve vesmíru Valentině Těreškovové ( video ukázka je 

v ruštině, ale jen pár kraťoučkých vět a slov … v češtině jsem nic podobného 
nenašla). https://www.youtube.com/watch?v=YYR7z90Ut4I 
  
A poslední video o prvním českém kosmonautovi, který letěl do vesmíru (letos je to 

43 let): https://www.youtube.com/watch?v=jH0I8s6fR7 
  
Po shlédnutí videí snadno písemně vypracuješ úkoly 1 a 2 v učebnici na str. 69 – do 
sešitu ČJ (datum, nadpis VÝPRAVY DO VESMÍRU) a poté i písemně úkol 1 z PS na str. 
60. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 17.3.         ON-LINE HODINA ZAČÍNÁ V 9 H. 
Téma Rostliny. Kapitola Společné znaky rostlin  - ÚVOD. 

UČ s. 55   a 56   on-line. 
PS s. 48/1.  Pracuj s pomocí učebnice podle zadání.   na celé stránce. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 19.3. 
Části těla kvetoucích rostlin.    
Společné znaky rostlin  - POKRAČOVÁNÍ. 
UČ s. 56.    57 a 58.  On-line. 
PS s. 48/2, 3, 4.    49.   Pracuj s pomocí učebnice podle zadání. na celé stránce. 
  
PŘEŠKRTLÉ UČIVO PŘESOUVÁM NA PŘÍŠTÍ TÝDEN. 

   

Anglický jazyk  

Domácí úkol zadaný na on-line hodině- opis otázek a odpovědí str. 40- podle poslechu, 
který jsme poslechli na hodině a psali jsme tyto věty- do neděle 14.3. večer. 
On-line hodina 15.3.- znovu stejný poslech str. 40- dopíšeme věty z posledních dvou 
částí poslechu.Nadiktuji Vám zase celé věty, přeložíme.  
Zopakujeme lekci. 
Lekce 4- str. 42- vypracujeme na hodině.  
On-line hodina 18.3.- str. 42-43- znovu řekneme slovíčka a zapíšete si je do slovníčku- 
na hodině i s překladem. 
Poslechy str.44-45- poslechneme , přeložíme na hodině a vyplníme společně cvičení na 
těchto stranách. 
Zadám Vám úkol- napíšete názvy místností Vašeho bytu, domu. 
Chválím Vás čím dál více- jste na hodinách aktivní, skvělí a umíte číst, odpovídat 

anglicky. Děkuji za odeslané úkoly. rodičům děkuji za pěknou spolupráci. 
Mgr. Zuzana Hradecká 
  
  

Práce ke 
kontrole  

 ČESKÝ JAZYK 
- pracovní sešit s. 18, 19 
- sešit Procvičujeme vyjmenovaná slova "Krysák" s. 14 
- písanka s.6 
- sešit ČJ - úkol ze čtení, Čítanka s.127/spodní cvičení 1,2  
  
MATEMATIKA 
- pracovní sešit oranžový 1. díl s. 44,45 
- pracovní sešit zelený 2. díl s. 3,4 
- pracovní list z geometrie s. 15 "Polopřímky opačné" 
  
PRVOUKA 

https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q
https://www.youtube.com/watch?v=0yJZ2NLuQyU
https://www.youtube.com/watch?v=YYR7z90Ut4I
https://www.youtube.com/watch?v=jH0I8s6fR7


- sešit ČJ - odpovědi na úkoly 1, 2 z učebnice na s. 69 
- pracovní sešit s. 48, 49   (Strana 49 bude k vypracování až příští týden). 
  
DĚKUJI. 

  

Výuka v týdnu od 8. 3. do 12. 3. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 8. 3. 
MLUVNICE 
Písemné opakování – podstatná jména – rod, číslo a pád. 
Společná kontrola práce z minulého týdne – pracovní listy č. 38, 39. On-line. 
Pracovní list č. 40 (klobouček v kolečku)  on-line 
Pracovní list si prosím vytiskni – je v příloze v e-mailu tvých rodičů. 
Po hodině si opět napiš diktát. Diktovat ti bude maminka, nebo tatínek podle cvičení 4 
na s. 14  v PS český jazyk. Rodiče ti práci zkontrolují a oznámkují. 

TÍMTO OPĚT DĚKUJI RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 9.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po P – úvod, řada slov. 
UČ s. 73  on-line 
Po on-line hodině si pusť video na probíranou učební látku: 
https://www.youtube.com/watch?v=ikRPzquEIes 
Vybarvi si obrázky na vyjmenovaná slova po P a nauč se je zpaměti. Obrázky 

najdeš k vytisknutí v příloze e-mailu tvých rodičů. 
Pak pracuj v PS na s. 17/prostřední 1,2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 10.3. 
ČTENÍ 
Naučný text – encyklopedie. Výroba čokolády. 
Čítanka s. 121 – 122   on-line hodina. Ústně splníme úkoly 1 – 3 na s. 122. 
Po hodině shlédni videa, první je o čokoládových bobech a rostlinách kakaovníku: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZuE-KFqZB8 
druhý je na výrobu čokolády: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_snLmwOUZ4 
A potom vypracuj do sešitu ČJ úkol 4 ze s. 122 v čítance. 
  
PSANÍ 
Přání k svátku. 
Písanka s. 13/ úkol „tužka“  ústní příprava,  on-line 
Po hodině vypracuj úkol „tužka“ na s. 13. Krasopisně, prosím! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 11.3. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po P – pýcha, pytel, pysk – a slova s nimi příbuzná. 
UČ s. 74  on-line 
Po hodině shlédni znovu jiné hezké video na řadu vyjmenovaných slov a 
„zákeřných dvojic slov“: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ltxz1B9Jmvw 
Poté pracuj v PS na s.17/spodní 1,2,3. 
  
ČTENÍ 
Čtení o vynálezech. 
Čítanka s. 123 -124. Ústně splníme úkoly 1 – 3 na s. 124. On-line. 
Po hodině se koukni na krátkou ukázku z filmu Karlík a továrna na čokoládu: 

https://www.youtube.com/watch?v=8mOsvsNblo8 
Dále připomínám čtení další knížky do čtenářského deníku. Zápis o 6. knize (strany 
14 – 15) budu kontrolovat po Velikonočních prázdninách do neděle 11. dubna. 

  
PSANÍ 
Dárky k narozeninám. 

Písanka s. 13/úkol „smajlík s otazníkem“ ústní příprava. On-line. 
Po hodině pracuj písemně a nakresli. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=ikRPzquEIes
https://www.youtube.com/watch?v=-ZuE-KFqZB8
https://www.youtube.com/watch?v=r_snLmwOUZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Ltxz1B9Jmvw
https://www.youtube.com/watch?v=8mOsvsNblo8


Pátek 12.3. 
SLOH 
Popis rozdílů. 
UČ s. 72  a pracovní listy s. 11 a 12. Společně splníme úkoly na s. 11.  On-line. 
Samostatně vypracuješ úkoly na s. 12. 
Pracovní listy k vytisknutí najdeš v příloze e-mailu tvých rodičů. 
   

Matematika  

Pondělí 8. 3. 
ARITMETIKA 
Písemné násobení – vyvození, pokračování. 
UČ s. 53 on-line 
Pokud učební látce pořád nerozumíš, shlédni ještě jednou video s panem učitelem: 
https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-53/ 
Poté vypracuj s. 38 v PS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 9. 3. 
ARITMETIKA 
Dělení mimo rozsah malé násobilky – úvod. 
UĆ s. 54 on-line 
Kdo pořád nerozumí, koukne se na video: 
https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-54/ 
Poté vypracuj s. 39 v PS. 
  
GEOMETRIE 
Vzájemná poloha bodu a polopřímky. Zápis. 
UČ s. 23 on-line. 
Kdo pořád nerozumí, koukne se na video: 
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-23/ 
Poté vypracuj cvičení 2 na pracovním listě „Polopřímky“ s. 14 (vytištěný v minulém 
týdnu). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Středa 10.3. 
ARITMETIKA 
Dělení mimo rozsah malé násobilky – pokračování. 
UĆ s. 55 on-line. 
PS s. 40 celá strana. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 11. 3. 
ARITMETIKA 
Jednotky délky a hmotnosti. 

UČ s. 56 on-line 
PS s. 41. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 12.3. 
ARITMETIKA 
Jednotky objemu a času. 
UĆ s. 57 on-line 
PS s. 42. Pracuj podle zadání. 
   

Člověk a jeho 
svět  

Pondělí 8.3. 
Téma Vesmír. Kapitola Roční období. 

UČ s. 66 on-line 
Po hodině shlédni videa na Střídání ročních období, nejdřív s ufonkem Paxi: 

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0 
A pak pro školáky: 
https://www.youtube.com/watch?v=c3pVkiGbHWk 
Pak vypracuj cvičení 1, 2, 3, 4 v PS na s. 58. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 10.3. 
Slunce. 

UČ s. 67  on-line. 
Po hodině shlédni video s ufonkem Paxi o Slunci a planetách: 

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU 
a ještě video pro školáky: 
https://www.youtube.com/watch?v=7bWZ-gTjhVc 
Pak vypracuj cvičení 1 v PS na s. 59. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-53/
https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-54/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-23/
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0
https://www.youtube.com/watch?v=c3pVkiGbHWk
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
https://www.youtube.com/watch?v=7bWZ-gTjhVc


Pátek 12.3. 
Planety. 
UČ s. 68  on-line. 
Po hodině vypracuj zbývající cvičení (tj. 2, 3, 4) v PS na s. 59. 
   

Anglický jazyk  

 Pracovní sešit str. 38- domácí úkol- opis tabulky a 4 věty pod tabulkou- poslat do 
neděle 7.3.  
Věty z tabulky budeme říkat na hodinách a řeknete věty o Vaší rodině podobné jako v 
prac. sešitu. 
Poslechneme si poslech na str.39 a zakroužkujeme společně. Bude velmi dobré, když 
si doma poslechnete před hodinou.  A jakékoli poslechy- doma poslouchat z cd v 
prac. sešitu, co jsme již probrali. 
Opakování str. 40,41- velmi důležité- zapíšeme si i do sešitu   

Budeme str. 40,41 pracovat společně a zadám úkol z těchto cvičení na opakování. 
Chválím Vás za práci na hodinách, známky jsem zapsala do elektronické žákovské 
knížky. Děkuji rodičům za skvělou spolupráci. Mgr. Zuzana Hradecká 
  

Tělesná 
výchova 

Abych se vás třetáci skoro po půl roce zakázání tělesné výchovy ve škole nelekla , 
posílám návodné video na Skákání školky přes švihadlo. Jakmile se oteplí, vezměte 
švihadlo a začněte trénovat. SPORTU ZDAR!  
https://www.youtube.com/watch?v=LJOKpXliJ0I 
  

Práce ke 
kontrole  

ČESKÝ JAZYK 
- pracovní sešit s. 17 
- sešit ČJ - diktát (podle PS s. 14/4) 
                - úkol z čítanky s. 122/4 
- písanka s. 13 
- sloh (pracovní list s. 12 "Popis rozdílů") 
  
MATEMATIKA 
- pracovní sešit s. 40, 41, 42 
- pracovní list na geometrii s. 14/2 (polopřímky) 
  
PRVOUKA 
- pracovní sešit s. 58, 59 
  
 DĚKUJI.  

  

Výuka v týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 1.3. 
MLUVNICE 
Tvarosloví, mluvnické kategorie – Podstatná jména – ROD 
UČ s. 68  on-line hodina 
PS s. 14/1, a), 2, 3. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 2.3. 
MLUVNICE 
Podstatná jména – ČÍSLO 
UČ s. 69  on-line hodina 
PS s. 15. Pracuj na celé straně podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 3.3. 
MLUVNICE 
Podstatná jména – PÁD – úvod 

UČ s. 70/1, 2   on-line hodina 
PS s. 16/1, úkol 1 a) zatím nedělej. 
  
ČTENÍ 
Poezie – sloka, verš, rým. Informace, co je vítr. 
Čítanka s. 117. Ústně splníme úkoly 1,2 na str. 117, on-line hodina 
  
PSANÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=LJOKpXliJ0I


Přepis říkanky. Opis slov. 
Písanka s. 9.  Ústní úkoly on-line hodina. 
Po hodině pracuj písemně podle zadání na s. 9. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 4.3. 
MLUVNICE 
Podstatná jména – PÁD – dokončení. 
UČ s. 70/3, 4  on-line hodina 
PS s. 16/1 a), 2. Pracuj podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Práce s textem, vyhledávání informací, orientace v textu. 

Čítanka s. 118 – 120. Ústně splníme úkoly 1, 2, 3 na s. 120. 
Po hodině splň písemně do sešitu na český jazyk úkol 4 na s. 120. Nezapomeň na 
datum a nadpis ČTENÍ. 
  
PSANÍ 
Psaní na téma Kdo jsem? – podle předlohy. 
Písanka s. 12 ústní zadání, práce s předlohou,  on-line 
Pracuj písemně podle zadání na s. 12. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 5.3. 
MLUVNICE 
Podstatná jména – mluvnické kategorie - opakování. 
UČ s. 71 on-line 
Pracuj písemně podle zadání na pracovních listech s. 38 (housenka v kolečku) a 39 
(kočka v kolečku). Pracovní listy najdeš k vytisknutí v příloze e-mailu tvých rodičů. 
Pracovní listy budeme společně kontrolovat příští týden v pondělí. 
   

Matematika  

Pondělí 1.3. 
ARITMETIKA 
Násobení mimo rozsah malé násobilky – úvod. 

UČ s. 49 on-line 
PS s. 35/1, 2, 3. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 2.3. 
ARITMETIKA 
Násobení mimo rozsah malé násobilky – pokračování. 
UČ s. 50 on-line 
PS s. 36/1, 2, 3. Pracuj podle zadání. 
  
GEOMETRIE 
Polopřímky – úvod. 
UČ s. 22 on-line 
  
Pro ty, co třeba nedávali při on-line hodině pozor posílám znovu video s Matýskem: 
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-22/ 
  
Pracuj písemně podle zadání na pracovním listě POLOPŘÍMKY s. 14/1 A), B), C). 
Pracovní list najdeš k vytisknutí v příloze e-mailu tvých rodičů. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 4.3. 
ARITMETIKA 
Násobení mimo rozsah malé násobilky – slovní úlohy. 
UČ s. 51 on-line 
PS s. s. 35/4, 5  a  s. 36/4, 5. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 5.3. 
ARITMETIKA 
Písemné násobení – vyvození. 
UĆ s. 52 on-line. 
PS s. 37. Pracuj podle zadání. 
   

Člověk a jeho 
svět  

Pondělí 1.3. 
Život na Zemi – Vzduch, půda. 
UČ s. 52 on-line 
  

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-22/


Po hodině shlédni dvě výuková videa na téma VZDUCH: 
https://www.youtube.com/watch?v=RvRh3WgYm_0 
 https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html 
a potom na téma PŮDA: 
https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4 
  
Následně vypracuj úkoly 1, 2, 3 ,5  v PS na s. 44. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Streda 3.3. 
Život na Zemi – Světlo a teplo. 
UĆ s. 53 on-line 
  
Po hodině shlédni výukové video O SLUNCI  a Sluneční soustavě: 
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU 
a ještě dvě videa, kde si znovu ujasníš, co je FOTOSYNTÉZA  a proč je tak důležitá: 
https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI 
tohle druhé je trochu „vědečtější“, ale zase se dozvíš rozdíl mezi DÝCHÁNÍM ROSTLIN 
A VÝŽIVOU ROSTLIN: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Wwu1PKEUs0 
  
Následně vypracuj úkoly 1, 2, 3  v PS na s. 45. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 5.3. 
Opakování témat Neživá příroda a Život na Zemi 
Písemné opakování na s. 46 v PS  on-line. 
   

Anglický jazyk  

 On-line hodina v pondělí 1.3. v 17- poslechneme si a přečteme si článek na str. 36- 

přeložíme - opakování.  Na str. 37-  zopakujeme.  Budete říkat o své rodině. 
Společně vyplníme str. 38. 
Domácí úkol- opis tabulky str. 38. a doplnit věty pod cvičením - poslat do neděle 7.3. 
On-line hodina 3.3.- znovu vysvětlím str. 38. Poslechneme společně str. 39 a 

doplníme.  
Opakování lekce str. 40- poslech je těžší, budeme ho společně poslouchat a přeložíme- 
nebojte se. Stihneme možná str. 41.  
Doma prosím poslouchejte CD. Pište si různá slovíčka , věty- sami i bez toho, že to 
není zadané za úkol.  
Známkuji vaše mluvení v hodinách, čtení , aktivitu.- známky jsou v elektronické 
žákovské knížce. 
Přeji vám hodně sil, úspěchů v učení. Děkuji vám všem za práci a všem rodičům děkuji 
za pomoc při samostudiu dětí. Mgr. Zuzana Hradecká 

Práce ke 
kontrole  

ČESKÝ JAZYK  
- pracovní sešit s. 14, 15, 16 
- do sešitu ČJ úkol 4 ze s. 120 v Čítance 
- písanka s. 12 
  
MATEMATIKA 
- pracovní sešit s. 36, 37 
- pracovní list z geometrie "Polopřímky" s. 14 
  
PRVOUKA 
- pracovní sešit s. 44, 45, 46 
  

  

Výuka v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 22.2. 
MLUVNICE 
Částice 

UČ s. 65  on-line hodina 
PS s. 12/1,2 nahoře. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 23.2. 
MLUVNICE 
Citoslovce 

https://www.youtube.com/watch?v=RvRh3WgYm_0
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html
https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI
https://www.youtube.com/watch?v=_Wwu1PKEUs0


UČ s. 66/1,2  on-line hodina 
PS s. 12/1, 2, 3 dole. Pracuj podle zadání.  Napiš DIKTÁT podle učebnice str. 66/5 do 

sešitu. Diktovat ti bude někdo z rodičů, rodiče ti podle učebnice diktát opraví a 
oznámkují. Oznámkovaný diktát mi prosím pošli na můj e-mail. 
RODIČŮM TÍMTO DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 24.2. 
MLUVNICE 
Slovní druhy – procvičování. 
UČ s. 66/3 a pracovní list s. 37, levý sloupeček (brouk v kolečku, k vytisknutí, je 
v příloze e-mailu tvých rodičů)    on-line hodina 
  
Trénovat určování jednotlivých slovních druhů můžeš na těchto on-line cvičeních: 
Na podstatná jména 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c4df539aa 
Na přídavná jména 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c54069345 
Na zájmena 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c5538e6f8 
Na číslovky 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c565a2281 
Na slovesa 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c578ef26f 
Na příslovce 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c58b3c0dd 
Na předložky 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c59a1bfb3 
Na spojky 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c5a969cfa 
Na částice 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c5bd60637 
Na citoslovce 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c5d0c3b28 
  
Po tréninku pracuj samostatně na určování slovních druhů v pravém sloupečku 
pracovního listu s. 37. 
  
ČTENÍ 
Hlasité čtení na známky 
Čítanka s. 110 – 112  on-line hodina 
  
PSANÍ 
Psaní číslic, řešení sudoku, skrývačky, cizí jména. 
Písanka s. 8 – řešení sudoku 1    on-line hodina. 
Písanka s. 8. Pracuj písemně na dalších cvičeních podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 25.2. 
MLUVNICE 
Slovní druhy – písemné opakování. 

PS s. 13  on-line hodina. 
  
ČTENÍ 
Čtení příběhu o kouzelníkovi 

Čítanka s. 108 – 109  on-line hodina 
Písemně vypracuj úkol 3 na s. 109 na kus papíru. Obrázek mi pošli. 
  
PSANÍ 
Přepis, opis. Vyjmenovaná slova, číslice. 
Písanka s. 10  on-line hodina 
Pracuj písemně podle zadání na s. 10. (Diktát nemusíš plnit). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 26.2. 
SLOH 
Reportáž – Naše hodina tělocviku 
Pracovní listy s. 9 a 10 (k vytisknutí, v příloze e-mailu tvých rodičů) 
Strana 9/1 a), b), c), d)   9/2  on-line hodina 
Pracuj samostatně na str. 10. 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c4df539aa
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c54069345
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c5538e6f8
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c565a2281
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c578ef26f
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c58b3c0dd
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c59a1bfb3
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c5a969cfa
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c5bd60637
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6030c5d0c3b28


Budeš muset zavzpomínat na dobu, kdy jsem ještě spolu měli hodinu tělesné výchovy, 
nebo zapojit svoji fantazii. 
  

Matematika  

Pondělí 22.2. 
ARITMETIKA 
Opakování – početní operace + a – dvojciferných čísel, zaokrouhlování 
PS s. 31 on-line hodina 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 23.2. 
ARITMETIKA 
Početní operace bez závorek a se závorkami – úvod. 

UČ s. 46  on-line 
PS s. 32.  Pracuj podle zadání. 
  
GEOMETRIE 
Postup rýsování – náčrtek, konstrukce, zápis. 
UČ s. 21  on-line hodina 
  
RADĚJI POSÍLÁM JEŠTĚ ODKAZ NA VÝUKOVÉ VIDEO (protože práce, které mi dnes 

přišly ke kontrole, nerespektovaly postup při rýsování - viz nadpis). 
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-21/ 
  
Vypracuj samostatně do sešitu geometrie (čisté stránky bez linek) cvič. 2 na str. 
21. Nezapomeň na: 

1. náčrtek 

2. rýsování 
zápis 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 25.2. 
ARITMETIKA 
Početní operace bez závorek a se závorkami – pokračování. 
UČ s. 47  on-line hodina 
PS s. 33.  Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 26. 2. 
ARITMETIKA 
Početní operace bez závorek a se závorkami, slovní úlohy – opakování. 
UČ s. 48   on-line hodina 
PS s. 34.  Pracuj podle zadání. 
   

Člověk a jeho 
svět  

Pondělí 22.2. 
Opakování tématu Neživá příroda 
Hra Černý Petr s nerosty a výrobky. (kartičky k vytisknutí pošlu rodičům do e-mailu). On-
line hodina. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 24.2. 
Nové téma: Život na Zemi. Kapitola: Chráníme přírodu. 
UČ s. 50  on-line hodina 
  
Po on-line hodině shlédni video o pěti největších ekologických katastrofách na 
světě: 

https://www.youtube.com/watch?v=ldIqKxvBvZM 
  
PS s. 42. Pracuj podle zadání. Nápověda ke cvičení 5: budeš potřebovat encyklopedii 

nebo internet k vyhledání potřebných informací. V tabulce jsou celkem 3 ohrožené 
druhy, v každém sloupečku jeden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 26.2. 
Voda 
UČ s. 51  on-line hodina 
  
Po on-line hodině shlédni výukové video na význam vody pro život na planetě Zemi: 

https://www.youtube.com/watch?v=UC-Yi1vgGlo 
a prezentaci o vodě na Zemi 
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html 
 a pak video na Koloběh vody na Zemi 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-21/
https://www.youtube.com/watch?v=ldIqKxvBvZM
https://www.youtube.com/watch?v=UC-Yi1vgGlo
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html


https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0 
  
PS s. 43 Pracuj samostatně podle zadání. Pokus na výrobu krystalů soli můžeš 

zkusit, posílám návodné video https://www.youtube.com/watch?v=t0U0VfkzV0U 
A také video, jaké krystaly soli by ti mohly vyrůst: 
https://www.youtube.com/watch?v=HE-39KHFmzw 
   

Anglický jazyk  

 V pondělí 22.2. a ve středu 24.2. od 17 hodin jsou on-line hodiny. 
Domácí úkol, který pošlete do neděle večer-slovíčka na str. 33 i s překladem a cvičení 

8 na str. 32 .  
Na hodině v pondělí zopakujeme  vazbu- On je- He's ....str.34..Budeme číst  věty s touto 
vazbou . Napíšeme si a vysvětlím otázku na str.34- nahoře v tabulce. 
 Ve středu str.35- poslechy a hra.Článek na str. 36- čtení a překlad. Poslechněte si. 
Pokud stihneme, vyplníme str. 37- podle článku. 
V hodinách se nebojte mluvit, číst, jde Vám to skvěle. 
Děkuji všem dětem za náročnou práci při distanční výuce. Děkuji rodičům. 
Mgr. Zuzana Hradecká 

Práce ke 
kontrole  

ČEŠTINA 
- pracovní sešit s. 12 
- pracovní list s. 37 (brouk) pravý sloupeček 
- sešit ČJ - diktát z učebnice s. 66/5 
- písanka s. 10  
- pracovní list na SLOH - REPORTÁŽ  s. 10 
- čtení - obrázek - úkol 3 ze str. 109 v čítance 
  
MATEMATIKA 
- pracovní sešit s. 32, 34 
- sešit geometrie a v něm cvičení 2 ze str. 21 z učebnice Geometrie 
  
PRVOUKA 
- pracovní sešit s. 42, 43 
  

  
  

Výuka v týdnu od 15. 2. do 19. 2. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 15.2. 
MLUVNICE 
Slovesa – pokračování. 
UČ s. 62  on-line hodina 
PS s. 9/4 a 5. Pracuj podle zadání, ve cv. 5 pak napiš 5 vět do sešitu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 16.2 
MLUVNICE 
Příslovce 
UČ s. 63  on-line hodina 
PS s.10/1-3 nahoře. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 17.2. 
MLUVNICE 
Předložky 
UČ s. 64  on-line hodina 
PS s. 10/1-2 dole. Pracuj podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Hlasité a plynulé čtení pohádky. Spisovatel Karel Čapek. 

Čítanka s. 103 – 104  on-line hodina 
Ústně splníme úkoly 1, 2, 3 , 5. 
  
Poslech audiopohádky "Druhá loupežnická pohádka" 
https://www.youtube.com/watch?v=sY5iF99Uoog 
  
Poslech písně Pod dubem, za dubem  
https://www.youtube.com/watch?v=49peSebG9Zw&list=PL28B300216C2A622C&index=4 
  

https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0
https://www.youtube.com/watch?v=t0U0VfkzV0U
https://www.youtube.com/watch?v=HE-39KHFmzw
https://www.youtube.com/watch?v=sY5iF99Uoog
https://www.youtube.com/watch?v=49peSebG9Zw&list=PL28B300216C2A622C&index=4


a písně Lotr intelektuál  
https://www.youtube.com/watch?v=xscKgCBp-iI&list=PL28B300216C2A622C&index=1 
  
(Z. Svěrák, J. Uhlíř autor textu a hudby) 
  
PSANÍ 
Adresa, pravopis psaní vlastních jmen. 
Písanka s. 5  on-line hodina 
Pracuj písemně podle zadání na s. 5. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 18.2 
MLUVNICE 
Spojky 
UĆ s. 65  on-line hodina 
PS s. 11. Pracuj podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Poezie 
Čítanka s. 105  on-line hodina 
Ústně splníme úkoly 1,2/105. 
Písemně splň úkol 2 na s. 105 do sešitu. 
  
PSANÍ 
Přepis básně 
Přepiš krasopisně s dodržením psaní veršů báseň O trpaslíčkovi z čítanky na s. 107 do 
sešitu. Nezapomeň na datum, název a autora. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 19.2. 
SLOH 
Vizitka 
Pracovní list s. 6/1   (k vytisknutí, v příloze e-mailu tvých rodičů)   on-line hodina. 
Pracuj samostatně ve cv. 2 na s. 6 
   

Matematika  

Pondělí 15.2. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10 – procvičování. 

UČ s. 42  on-line hodina 
PS s. 28. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 16.2. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání více čísel – úvod. 
UĆ s. 43   on-line hodina 
PS s. 29/1 – 3. Pracuj podle zadání. 
  
GEOMETRIE 
Logické úkoly, souřadnicová a čtvercová síť, úlohy s hrací kostkou. 
UĆ s. 20 on-line hodina 
PS s. 13 (k vytisknutí, v příloze e-mailu tvých rodičů). Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
čtvrtek 18.2. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání více čísel – pokračování. 
UČ s. 44  on-line hodina 
PS s. 29/4,5 a s. 30/1. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 19.2. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání více čísel – dokončení. 
UČ s. 45  on-line hodina 
PS s. 30/2, 3, 4. Pracuj podle zadání. 
   

Člověk a jeho 
svět  

Pondělí 15.2. 
Neživá příroda. Lidské výtvory. 

UČ s. 46  on-line hodina 
Po hodině shlédni výukové video   https://www.youtube.com/watch?v=pfwR41LqtKA 
PS s. 39. Pracuj podle zadání na celé stránce. 

https://www.youtube.com/watch?v=xscKgCBp-iI&list=PL28B300216C2A622C&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=pfwR41LqtKA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 17.2. 
Horniny a nerosty. 
UĆ s. 47, 48  on-line hodina 
Po hodině shlédni výukové video   https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI 
PS s. 40. Pracuj písemně podle zadání na celé stránce. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 19.2. 
Uhlí a ropa. 
UĆ s. 49  on-line hodina 
Po hodině shlédni výukové video na vznik 
uhlí   https://www.youtube.com/watch?v=kmcxcPQM1a4 
a na vznik ropy   https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0 (třeťákům stačí 
kouknout do doby 2:20 min) 
PS s. 41. Pracuj písemně podle zadání na celé stránce. 
   

Anglický jazyk  

Domácí úkoly se kterými budeme ještě pracovat- opsaná tabulka str 31, a slovíčka str. 
27. Budeme říkat věty z tabulky  a obměníme slova, připravte si. Vysvětlím užití - haven't 
got. Poslechy jste si připravili a podle nich vyplníme společně tabulku str.30. Kdo 
poslechu nerozuměl, vysvětlím. 
Pondělí 15.2. on-line hodina. 
Ve středu 17.2.on- line hodina- str.32-33. Vše společně vyplníme, nebojte se, že 
nezvládnete. Několikrát zopakujeme vše. Děkuji za poslané úkoly.  
Začátek hodin je vždy v 17 hodin!!! Mgr. Zuzana Hradecká 

Práce 
ke kontrole  

čeština - pracovní sešit s. 9,10,11 
            - sloh - pracovní list s. 6 
            - písanka s. 5 
            - sešit - cvičení 5 ze str. 9 z pracovního sešitu ČJ 
                       - přepis básně O trpaslíčkovi 
                       - úkol 2 ze str. 105 v čítance 
  
matematika - pracovní sešit s. 29, 30 
                    - geometrie s. 13 PRACOVNÍ LIST NA LOGICKÉ ÚLOHY (STAVBY 
A                         HRACÍ KOSTKA) 
  
prvouka - pracovní sešit s. 39, 40, 41 
  

  

Výuka v týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 8.2. 
NEBUDE ON-LINE HODINA  

MLUVNICE 
Opakování slovních druhů 
Na pomoc posílám 2 videa  https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU 
https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI 
Po  shlédnutí vypracuj pracovní list (je jako příloha e-mailu tvých rodičů) z Barevných 
úloh z češtiny, je to str. 36 (ježek v kolečku). List určitě vypracuj, budeme ho společně 

kontrolovat v úterý 9.2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 9.2. 
MLUVNICE 
Kontrola práce z pondělí. Přídavná jména 
UČ s. 58  on-line hodina 
PS s. 6 (2. díl) . Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 10.2. 
MLUVNICE 
Zájmena 
UČ s. 59  on-line hodina 
PS s. 7. Pracuj podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Komiks 

https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI
https://www.youtube.com/watch?v=kmcxcPQM1a4
https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU
https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI


Čítanka s. 97 – 100 on-line hodina. Ústně úkoly 1,2 na s. 100. 
Dobrovolníci: Vypracuj úkol 3 na s. 100. Pokud se práce zhostíš na pochvalu, získáš 
velkou jedničku navíc do ŽK. 
  
PSANÍ 
Přepis říkanky. Tvorba a psaní vět. 
Písanka 2. díl s. 3. Pracuj písemně podle zadání na celé stránce. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 11.2. 
MLUVNICE 
Číslovky 
UČ s. 60 on-line hodina 
PS s. 8. Pracuj podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Pohádka. Hlasité a plynulé čtení bez chyb. 

Čítanka s. 101 – 102  on-line hodina. Ústně úkol 3 na s. 102. 
Ve chvíli volna se můžeš na ukázky z pohádky podívat na tomto odkazu 
https://www.youtube.com/watch?v=rwfxOIFhTHQ 
  
PSANÍ 
Opis, zopakování si slov významu slov. Psaní PSČ na adrese a vlastních jmen 
obcí. 
Písanka s. 4. Pracuj na celé stránce podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 12.2. 
MLUVNICE 
Slovesa – úvod 
UČ s. 61  on-line hodina 
PS s. 9/1, 2, 3. Pracuj podle zadání. 
   

Matematika  

Pondělí 8.2. 
ARITMETIKA 
Opakování – zaokrouhlování čísel na desítky, sčítání a odčítání, násobení. 
On-line hodina nebude. 

Pro zopakování si znovu shlédni video na zaokrouhlování: 
https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-30/ 
Poté vypracuj pracovní list (je přílohou v e-mailu tvých rodičů) z Barevného počítání s. 
10 (medvěd v kolečku). Stránku mi pošli ke kontrole. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 9.2. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10 – úvod. 
UČ s. 39  on-line hodina 
PS s. 25. Pracuj podle zadání. 
  
GEOMETRIE 
Geometrická tělesa – krychle a kvádr. 

UČ s. 18,19  on-line hodina 
Vytiskni si pracovní list str. 12 "Geometrická tělesa, krychle a kvádr"  a pracuj podle 
zadání.  Pracovní list je v příloze e-mailu rodičů. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 11.2. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10 – procvičování. 
UČ s. 40  on-line hodina 
PS s. 26. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 12.2. 
Sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10 – procvičování. 
UČ s. 41  on-line hodina 
PS s. 27. Pracuj podle zadání. 
   

Člověk a jeho 
svět  

Pondělí 8.2. 
Lidé a společnost – zájmové organizace, charita. 
On-line hodina nebude. 
Přečti si pozorně celou s. 43 v učebnici. Máš se seznámit s novými pojmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=rwfxOIFhTHQ
https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-30/


ORGANIZACE, SDRUŽENÍ. Uvědom si VÝZNAM SOUŽITÍ LIDÍ – pomoc 
handicapovaným a sociálně slabým. Ústně odpověz na otázku 5 a) i b) na s. 43. 
Poté vypracuj všechny úkoly v PS na s. 37. Stranu mi pošli ke kontrole. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 10.2. 
Lidé a společnost – minulost, současnost a budoucnost. Podrobně o minulosti. 
UČ s. 44  on-line hodina 
PS s. 38/1, 2. Pracuj podle zadání. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 12.2. 
Lidé a společnost – současnost a budoucnost. 
UČ s. 45  on-line hodina 
PS s. 38/3, 4, 5. Pracuj podle zadání. 
  

Anglický 
jazyk  

 V pondělí 8.2. a ve středu 10.2. budou on-line hodiny od 17 hodin- těším se na Vás.  
Dokončíme 2.lekci- str. 26- tabulka 21- důležité otázky a odpovědi- opakování. Doplníme 
společně cvičení na str. 26. Pokud budete cokoli  chtít zopakovat z probraných cvičení 2. 
lekce, zopakujeme. 
Začneme 3. lekci - Rodina.- slovíčka již známe, učili jsme se je ve škole. Znovu 
zapíšeme do slovníčků a k nim také přídavná jména- malý, velký,... str33 Přeložíme si a 
napíšete si do slovníčků.Cvičení spojená s gramatikou - slovesem a slovní zásobou 
procvičíme na str. 31-33.Budeme sestavovat a psát věty se slovesem mít- have got.  
Na hodiny si připravte pracovní sešit, tužku, slovníček, sešit a pero.  
Děkuji Vám za aktivitu při hodinách on-line. Děkuji rodičům za skvělou spolupráci.  
Mgr. Zuzana hradecká 

Práce ke 
kontrole  

čeština 

- pracovní sešit 2. díl s. 6, 7, 8 
- písanka 2. díl s. 4 
- čtenářské deníky (stránky s úkolem se stolečkem) 
matematika 

- pracovní list s. 10 (medvěd v kolečku) 
- pracovní list z geometrie s. 12 (krychle a kvádr) 
- pracovní sešit s. 27 
prvouka 

- pracovní sešit s. 37 a 38 

  

Výuka v týdnu od 25. 1. do 28. 1. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 25.1. 
MLUVNICE 
Podstatná jména. 
UČ s. 55   online hodina 
PS s. 3. Pracuj písemně podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 26.1. 
MLUVNICE 
Podstatná jména – pokračování. Vlastní jména osobní. 
UČ s. 56  online hodina 
PS s. 4. Pracuj písemně podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 27.1. 
MLUVNICE 
Podstatná jména- pokračování. Vlastní jména místní. 
UČ s. 57  online hodina 
PS s. 5. Pracuj písemně podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Hlasité čtení po rolích. Práce s textem. 

Čítanka s. 92 – 93  online hodina 
Písemně vypracuj do červeného sešitu úkol 2 ze str. 93 v čítance. Nezapomeň 
napsat datum a nadpis ČTENÍ. 
  
PSANÍ 
Skládání slov ze slabik, skrývačky, vymysli slova souznačná. 



Písanka s. 32. Pracuj písemně podle zadání. Konec 1. dílu písanky. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 28.1 
SLOH 
Pozvánka na oslavu narozenin. 
Pracovní list – nakopirovaný – s. 4. Online hodina. 
Pracuj samostatně na s. 5 pracovního listu. Cvičení 4 ze str. 5 mi pošli ke kontrole. 
  
ČTENÍ 
Hlasité čtení s porozuměním. Pohádkové postavy. 
Čítanka s. 94 – 96. Online hodina. 
Na bílý čistý papír splň přes jarní prázdniny úkol 2 a 3 z čítanky na str. 96. 
  
PSANÍ 
Zopakování psaní psacích tvarů písmen malé i velké abecedy. Psaní číslic. 
Písanka 2. díl . Pracuj podle zadání na s. 1 a 2. 
  

Matematika  

Pondělí 25.1. 
ARITMETIKA 
Odčítání dvojciferných čísel k celým desítkám. 
UČ s. 36. Online hodina. 
PS s. 22. Pracuj písemně podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 26.1. 
ARITMETIKA 
Sčítání do celých desítek a odčítání k celým desítkám. 
UČ s. 37. Online hodina. 
PS s. 23. Pracuj písemně podle zadání. 
  
GEOMETRIE 
Rovina, prostor. 
UČ s. 17. Online hodina. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 28.1. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel -  procvičování. Slovní úlohy. 

UČ s. 38. Online hodina. 
PS s. 24. Pracuj písemně podle zadání. 
   

Člověk 
a jeho svět  

Pondělí 25.1. 
Opakování tématu Lidské tělo. 
UČ s. 35, 38, 39, 40. 
PS s. 35. Opakování Já to hravě zvládnu. Online hodina. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 27.1. 
Téma Lidé a společnost. Kapitola Povolání dospělých. 
UČ s. 42. Online hodina. 
PS s. 36. Pracuj písemně podle zadání. 
  

Anglický jazyk  

 V pondělí 25.1. a ve středu 27.1. od 17 hodin- on-line výuka. 
Nezapomenout poslat úkol do neděle 24.1.- opis tabulky str. 22 nahoře a věty cv.11 
str. 22. Vysvětlovala jsem na hodinách a četli jsme společně. 
25.1.- budeme pracovat na str. 19- cv.6- společně doplníme. Máme opsanou tabulku 
nahoře na str. 19. Vyplníme str. 20 i str. 21.  
27.1.- str. 24- článek přeložíme a přečteme. Je nutné, abyste si doma poslechli. 
Vyplníme cv. na této straně a vedlejší stranu, která s článkem souvisí. 
Opakujte si slovíčka ( ve slovníčku) i gramatiku, kterou máme ve školním sešitu- 
např. Have got... 
Děkuji Vám všem za skvělé on-line hodiny a za posílání úkolů. 
Doufám, že se brzy sejdeme ve škole na výuce.  
Děkuji všem rodičům za pomoc dětem při samostudiu. Mgr. Z. Hradecká 

Práce ke 
kontrole  

 ČEŠTINA - pracovní sešit 2. díl str. 4  
                 - sloh pracovní list Pozvánka str. 5 cvičení 4 
                 - písanka 2. díl str. 2 
                 -  na papír úkol 2 a 3 z čítanky na str. 96 
MATEMATIKA - pracovní sešit str. 23  
PRVOUKA -  pracovní sešit str.35 a 36 



  

Výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Pondělí 18.1. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po M – procvičování. 
UČ s. 52 online hodina 
Sešit „Krysák“ Procvičujeme… s. 8.  Pracuj písemně podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 19.1. 
MLUVNICE 
Opakování pravopisu psaní i/y po M. 
Sešit „Krysák“ s. 9 celá, s. 10/5   online hodina 
PS s. 40. Pracuj samostatně podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 20.1. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po B, L, M -  opakování. 
UČ s. 53 online hodina 
PS s. 41. Pracuj písemně podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Hlasité čtení s přednesem. 
Čítanka s. 89  online hodina 
Čtenářský deník – zápis další přečtené knihy do deníku. 
  
PSANÍ 
Opis, přepis. Psací z, Z, ž, Ž. Opakování slov souznačných. 
Písanka s. 30. Pracuj podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 21.1. 
MLUVNICE 
Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M. 
Sešit Krysák s. 11 online hodina 
Omalovánka s doplňováním i/y – s. 23 (lyže v kolečku) a s. 25 (tučňák v kolečku) – 
zasláno v příloze do e-mailu rodičů. Pracuj podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Hlasité čtení. 
Čítanka s. 90 – 91. Online hodina. 
  
PSANÍ 
Opis, přepis. Psací x, X. Psaní číslic. Opakování pravopisu párových souhlásek 
ž-š, z-s. 
Písanka s. 31. Pracuj podle zadání. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 22.1. 
MLUVNICE 
Tvarosloví – slovní druhy. Úvod. 
Učebnice s. 54  online hodina. 
PS 2. díl s. 2. Pracuj písemně podle zadání. 
   

Matematika  

Pondělí 18.1. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ 10. Téma do 
čtvrtka. 
UČ s. 32  online hodina 
PS s. 18. Pracuj podle zadání. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 19.1. 
ARITMETIKA 
UČ s. 33  online hodina. 
PS s. 19. Pracuj podle zadání.  
  



GEOMETRIE 
Geometrická tělesa – opakování. 
UČ s. 15 online hodina 
UČ s. 16 – Příklady na opakování. Pracuj podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 21.1. 
ARITMETIKA 
UČ s. 34 online hodina. 
PS s. 20. Pracuj podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 22.1. 
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Sčítání do celých desítek a odčítání 
k celým desítkám. 
UČ s. 35  online hodina. 
PS s. 21. Pracuj podle zadání. 
   

Člověk a jeho 
svět  

Pondělí 18.1. 
Lidské tělo. Téma Žiju zdravě. 
UČ s. 39 online hodina. 
PS s. 33. Vypracuj celou stránku podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 20.1. 
Správná výživa. 
UČ  s. 40  online hodina. 
PS s. 34. Vypracuj celou stránku podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 22.1. 
Denní režim. 

UČ s. 41 online hodina. 
Písemně vypracuj do červeného sešitu odpovědi na otázky č. 1 – 8 z učebnice na s. 
41. 
   

Anglický jazyk  

 Poslat domácí úkol do neděle 17.1.- 10 slovíček- opis str. 16. - zadané na on-line 

hodině v pondělí 11.1. 
Poslechy z CD!! Křížovka na str. 23- vypracovat, ale neposílat- kontrola na on-line 
hodině v pondělí 18.1. Opsat otázky a odpovědi na str.18- neposílat. 
V pondělí 18.1. přečteme otázky a odpovědi na str.18. Vytvoříme další , podobné .   
Str. 19- tabulka nahoře- opíšeme na on-line hodině a vysvětlím. Vyplníme str. 19- 
otázky a odpovědi. str. 20- pokusíme  se vyplnit.   
Ve středu 20.1. přečteme a opíšeme otázky a odpovědi na str.22- bude domácí úkol 
do 24.1.- cv.11 str.22 a cv12 na str.22.- vysvětlím na hodině.  
Chválím všechny děti  za práci v on-line hodinách a za úkoly, které mi posíláte. Děkuji 
za pomoc a spolupráci rodičům. Mgr. Z. Hradecká 

Práce ke 
kontrole  

 čeština - PS 1. díl s. 41, PS 2. díl s. 2 
                písanka s. 31 
matematika - PS s. 20 oranžový Matýsek, fialová geometrie s. 16 
prvouka - PS s. 33, 34 

  

Výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Učivo lze také procvičovat na online cvičeních: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m 
  
Pondělí 11.1. 
MLUVNICE 
Procvičování obtížných dvojic slov MY – MI, MÝT – MÍT  a slov s nimi 
příbuzných. 
UČ s. 48 – online hodina 
PS s. 36.  Pracuj písemně podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 12.1. 
MLUVNICE 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m


Slova příbuzná se slovy HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ. 
UČ s. 49 – online hodina. 
PS s. 37.  Pracuj písemně podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 13.1 
MLUVNICE 
Slova příbuzná se slovy MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT. 
UČ s. 50 – online hodina 
PS s. 38.  Pracuj písemně podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Hlasité čtení. Scénka pohádky – čtení podle rolí. 

Čítanka s. 84 – 86. Online hodina. 
  
PSANÍ 

 Přepis textu do psacího písma. 

Přepiš krasopisně do červeného sešitu na čj báseň Pohádková knížka z čítanky 
na s. 87. Nezapomeň na datum, název, autora a psaní veršů. 

 Opis a přepis písmen a slov, psaní s, S, š, Š. 

Piš v písance na s. 28 až do řádku se slovem ŠAŠEK. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 14.1. 
MLUVNICE 
Slova příbuzná se slovy DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, NACHOMÝTNOUT SE, 
LITOMYŠL. 
UČ s. 51 – online hodina 
PS s. 39.  Pracuj písemně podle zadání. 
  
ČTENÍ 
Přeříkání básně Na bruslích (čítanka s. 74) zpaměti. 
Hlasité čtení, význam starších českých slov. 

Čítanka s. 87 – 88. Online hodina. 
  
PSANÍ 
Opis a přepis slov a vět. Psací L, D, Ď. Význam cizích slov. 

Písanka s. 29 – online hodina. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 15.1. 
SLOH 
Popis, myšlenková mapa. 
Pracovní listy s. 2,3 – online hodina. 
   

Matematika  

Lze využít i výuková videa : 
https://www.matyskova-matematika.cz/ 
  
Pondělí 
ARITMETIKA 
Jednociferná, dvojciferná a trojciferná čísla. 
UČ s. 28 – online hodina. 
PS s. 14.  Pracuj písemně podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 12.1. 
ARITMETIKA 
Sudá a lichá čísla. 

UČ s. 29 – online hodina. 

PS s. 15.  Pracuj písemně podle zadání. Ve cvičení 1 doplňuj podle tohoto 

zadání: 

a) Doplň všechna sudá čísla ve třetí desítce a vybarvi je žlutou barvou. 
b) Doplň všechna lichá čísla v šesté desítce a vybarvi je zelenou barvou. 
c) Doplň všechna sudá čísla v osmé desítce a vybarvi je modrou barvou. 
d) Doplň všechna lichá čísla v první a v desáté desítce a vybarvi je oranžovou 
barvou. 
  
GEOMETRIE 
Geometrické útvary – opakování. 

https://www.matyskova-matematika.cz/


UČ s. 13, 14 – online hodina. 
Písemně vypracuj cv. 3 na str. 13 a cv. 3 na str. 14 do sešitu s čtverečkovým 
papírem. Nezapomeň na datum, nadpis Geometrické útvary. Co narýsuješ, to 
popiš podle zadání. Rýsuj tužkou, popisuj perem. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 14.1. 
ARITMETIKA 
Zaokrouhlování na desítky. 

UČ s. 30 – online hodina. 
PS s. 16. Pracuj písemně podle zadání. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 15.1. 
ARITMETIKA 
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ deset. 
UČ s. 31 – online hodina. 
PS s. 17.  Pracuj písemně podle zadání. 
  

Člověk a jeho svět  

Pondělí 11.1. 
Lidské tělo – smysly. 

UČ s. 36 – online hodina. 
PS s. 31. Pracuj písemně podle zadání. Ke cvičení 3 posílám na pomoc 
video https://www.youtube.com/watch?v=2iHwu1iBevs 
Pozorně si přečti rámeček „Víš, že…“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 13.1. 
U lékaře. 
UČ s. 37 – online hodina. 
PS  s. 32. Pracuj písemně podle zadání. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 15.1. 
Růst a vývoj. 
UČ s. 38 – online hodina. 
Video Byl jednou jeden život…  
https://www.youtube.com/watch?v=WWF2x5YG3a0 
Písemně vypracuj (do červeného sešitu čj)  tento úkol, nadepiš PRVOUKA: 

 Zeptej se rodičů, kolik centimetrů jsi měřil/a, když ses narodil/a. 

 Změř, kolik centimetrů měříš dnes. 

 Vypočítej, o kolik centimetrů jsi od narození dosud vyrostl/a? 

   

Anglický jazyk  

 On - line hodiny budou vždy v pondělí a ve středu od 17 hodin.  
Pondělí 11.1 na on-line hodině budeme opakovat slovíčka (pracovní sešit) na str. 
2- geometrické tvary, dále mi  řeknete připravené věty - otázka- Is it...? a 
odpovědi- Yes,It is. nebo No,It isn't. Společně řekneme otázky a odpovědi na 
str.10- již jsme psali a říkali ve škole. Abeceda- str.12- prosím poslechněte si 
sami nejprve doma z CD!!!! 
Domácí úkol POSLAT (do 17.1.) - napsaná nová slovíčka  ve slovníčku -2. 

lekce- str.16- na hodině( v pondělí) přeložím a vy si zapíšete překlad do 
pracovního sešitu. Pak zapíšete do svých slovníčků. 
Ve středu 13.1.) na hodině zopakujeme tato slovíčka. Podle poslechu si můžete 
předem připravít správné zařazení slovo- obrázek(čísla do rámečků str.16). Ve 
středu si řekneme správné číslice  u slov. Naučíte se tato slovíčka a budeme 
pokračovat v 2. lekci. 
Děkuji všem za poslání domácích úkolů zadaných 18. 12. (čtyři žáci neposlali) 
Přeji Vám hodně sil při samostudiu a těším se na on- line hodiny. Děkuji všem 
rodičům za pomoc. Mgr. Zuzana Hradecká 

Práce ke kontrole  

 Zasílejte prosím nejlépe do soboty večer na 
adresu zabrahamova@mzszasada.cz . Děkuji. 
  
ČJ PS s. 36, 37, 38, 39 
      sloh PL- Popis s. 3 
      červený sešit přepis říkanky Poh. knížka 
      písanka s. 29 
MA PS s. 14, 15, 16 ,17 
       G do čtverečk. sešitu cv.3/13 a cv.3/14 
PRV PS s. 31, 32 

https://www.youtube.com/watch?v=2iHwu1iBevs
https://www.youtube.com/watch?v=WWF2x5YG3a0
mailto:zabrahamova@mzszasada.cz


  

  
  

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 (distanční výuka): 

  
Předmět  Učivo  

Český jazyk  

pondělí 4.1. 
MLUVNICE 
Opakování probraných vyjmenovaných slov po L a slov s nimi příbuznými. 
PS s. 32/1, 3, 4. Kontrola práce zadané přes prázdniny. 
UČ s. 44  Vyjmenovaná slova LÝKO - LYŽE - PELYNĚK - PLYŠ  a slova s nimi 
příbuzná - online hodina. 
PS s. 33 . Pracuj samostatně a písemně. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
úterý 5.1. 
MLUVNICE  
Opakování vyjmenovaných slov po L.  
UČ s. 45 - online hodina. 
Trénovací sešit Krysák s. 5 - pracuj písemně a samostatně. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
středa 6.1. 
MLUVNICE  
Závěrečné opakování vyjmenovaných slov po L. 
Trénovací sešit Krysák s. 6 - online hodina. 
PS s.34 . Pracuj písemně a sám, bez pomoci rodičů. Povolená nápověda je tabulka s 
vyjmenovanými slovy a učebnice češtiny. 
  
ČTENÍ 
Čítanka s. 79 - 80. Čti nahlas. Ústně splň úkoly 1, 2, 4 na s. 80. Úkol 3 vypracuj 
písemně do velkého červeného sešitu na češtinu a nadepiš ČTENÍ. Nezapomeň na 
datum. 
  
PSANÍ 
Písanka s. 26 - písemně vyřeš rébusy, hledej rozdíly a vyřeš spojovačku. 
Přepiš krasopisně a bez chyby do velkého červeného sešitu na češtinu básničku 
Chumelenice z čítanky s. 83. Práci nadepiš PSANÍ. Nezapomeň na název básně a 
autora, a ani na psaní veršů. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

čtvrtek 7.1. 
MLUVNICE 
Seznámení se s řadou vyjmenovaných slov po M. 
UČ s. 46 - online hodina. 
výukové video  Český jazyk - Vyjmenovaná slova po M - YouTube 
Pracovní list s obrázky na vyjmenovaná slova po M - vybarvi, uč se zpaměti. 
Hry s vystřiženými kartičkami na M - na zapamatování celé řady. 
PS s. 35/ vrchní 1, 2. 
  
ČTENÍ 
Čítanka s. 82 - 83 
Ústně odpověz na úkol 2 na s. 83. 
Nauč se báseň zpaměti Na bruslích z čítanky s. 75. Recitovat budeš příští čtvrtek 

14.1. 
  
PSANÍ 
Písanka s. 27. Krasopisně přepiš verše říkanky, obě pranostiky - každou na novou linku 
a ústně je vysvětli. Napiš 3 zimní měsíce a na poslední řádek vymysli jednu krátkou 
větu o tom, jaké bývá počasí v lednu a tu větu napiš. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pátek 8.1. 
MLUVNICE 
Vyjmenovaná slova po M - MY, MÝT, MYSLET / MYSLIT  a slova s nimi příbuzná. 
UČ s. 47 - online hodina. 
PS s. 35/1 - 3 . Pracuj písemně a samostatně. 
  

Matematika  pondělí 4.1. 

https://www.youtube.com/watch?v=bH7wQaVCOJo


ARITMETIKA 
Opakování početních operací se závorkami. 
výukové video   Matýskova matematika, 7. díl – strana 22 – Matýskova matematika 
(matyskova-matematika.cz) 
a  Matýskova matematika, 7. díl – strana 23 – Matýskova matematika (matyskova-
matematika.cz) 
UČ s. 22  - online hodina, žlutý rámeček a kontrola práce zadnaé přes prázdiny 22/3, 
23/4. 
Dokončíme chybějící cvičení v učebnici 22/4, 23/ 1 - 3. 
PS s. 10. Pracuj písemně a samostatně. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
úterý 5.1. 
Opakování Hodiny a určování času. 
Výukové video   Matýskova matematika, 7. díl – strana 24 – Matýskova matematika 
(matyskova-matematika.cz) a Matýskova matematika, 7. díl – strana 25 – Matýskova 
matematika (matyskova-matematika.cz) 
UČ s. 24, 25 - online hodina 
PS s. 11. Pracuj písemně a samostatně. 
  
GEOMETRIE 
Opakování Osové souměrnosti. 
výukové video  Geometrie pro 3. ročník – strana 12 – Matýskova matematika 
(matyskova-matematika.cz) 
UČ s. 12 - online hodina. 
Písemně vypracuj cv. 3 na s. 12 do čtverečkového sešitu. Nezapomeň na datum. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
čtvrtek 7.1. 
ARITMETIKA 
Zkoušky správnosti u početních operací plus a mínus. 

výukové video   Matýskova matematika, 7. díl – strana 26 – Matýskova matematika 
(matyskova-matematika.cz) 
UČ s. 26 - online hodina 
PS s. 12. Pracuj písemně a samostatně. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pátek 8.1. 
ARITMETIKA 
Zkoušky správnosti u početních operací krát a děleno. 

výukové video   Matýskova matematika, 7. díl – strana 27 – Matýskova matematika 
(matyskova-matematika.cz) 
UČ s. 27 - online hodina 
PS s. 13. Pracuj samostatně a písemně. 
  

Člověk 
a jeho svět  

pondělí 4.1. 
Nové téma Lidské tělo. Kapitola Každý jsme jiný. 
Budeme rozeznávat společné a odlišné znaky člověka a ostatních živočichů. 
Zopakujeme a osvojíme si správné způsoby a vzorce chování ke spolužákům. 
UČ s. 33 - online hodina 
Písemně vypracuj odpověď na úkol č. 3 z učebnice s. 33 do červené ho seštiu na 
češtinu. Práci nadepiš PRVOUKA a nezapomeň na datum. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
středa 6.1. 
Kapitola Stavba těla, rozmnožování. 
Osvojíš si základní stavbu lidského těla a jeho funkce. Seznámíš se s pohlavními 
rozdíly mezi mužem a ženou a se základy lidské reprodukce. 
UČ s. 34 - online hodina. 
PS s. 29. Pracuj písemně a s pomocí učebnice. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pátek 8.1. 
Kapitola Vnitřní orgány 
výukové video  Anatomie lidského těla / anatomy of the human body ???????? - 
YouTube 
Naučíš se pojmenovat základní vnitřní orgány člověka. Osvojíš si základní znalosti: k 
jakému účelu slouží a kde jsou uloženy. 
UČ s. 35 - online hodina 
PS s. 30. Pracuj písemně a s pomocí učebnice. 
  

Anglický  On-line hodiny budou dvě během jednoho týdne- konkrétní dny a čas sdělím. 

http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-22/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-22/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-23/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-23/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-24/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-24/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-25/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-25/
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-12/
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-12/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-26/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-26/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-27/
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-27/
https://www.youtube.com/watch?v=3essN9Z-h3o
https://www.youtube.com/watch?v=3essN9Z-h3o


jazyk  Prosím zadané práce, úkoly- posílejte e-mailem-zhradecka@mzszasada.cz nebo i 
MMS na můj soukromý mobil, opravím chyby a pošlu Vám zpět.  
Pošlete mi  (do 8.1.) úkol zadaný před prázdninami- Is it...? It is..=Je to..? To 
je..=napsané ve školním sešitu (vzor) a měli jste sami napsat další věty. Ještě jste měli 
znovu opsat slovíčka- Škola= do slovníčku. 
Na on-line hodinách  věty i slovíčka budeme procvičovat. 
Opravíme společně cvičení v pracovním sešitu str.14- zkusili jste si doma vyplnit. 
Učebnice máme pouze do dvojice ve škole- učebnice pro všechny děti budou na konci 
ledna. Zatím nemáte učebnice doma.  
Napíšeme společně cvičení na str.10,11- opakování.  Zopakujeme geometrické tvary , 
číslice. Pak Vám při hodině zadám z tohoto učiva úkol.  
Poslouchejte si poslechy v pracovním sešitu- ty, které jsme měli nebo i nové .  
Pokud budete mít problém s učivem angličtiny, můžete mi zavolat- v odpoledních 
hodinách, protože dopoledne budu učit ve škole druháky.  
Těším se na Vás na on-line hodiny . 
Přeji Vám i celé Vaší rodině hodně zdraví a štěstí v novém roce.  
Mgr. Zuzana Hradecká 
  

Práce 
ke kontrole  
  

  
Děkuji. 

Zasílejte prosím na e-mail zabrahamova@mzszasada.cz  

  
český jazyk - PS s. 33, 34, 35. Písanka s. 27. Sešit ČJ úkol ze čtení 80/3 a ze psaní 

"Chumelenice" čítanka s. 83. 
matematika - PS s. 10, 11, 12, 13. Úkol z G do čtverečk. sešitu 12/3. 
prvouka - PS s. 29,30. 

  

  

Informace k učivu na opakování během vánočních prázdnin: 

  
Přehled vzdělávacích a interaktivních webů, které bylo možno také využívat při domácí výuce je 
k  nahlédnutí zde. 
  
  

  
Předmět  Učivo  

Český jazyk  

 MLUVNICE: 
Procvičujte vyjmenovaná slova po L (PS "fretka" s. 32/1, 3, 4) a navíc můžete 
trénovat na papír cvičení ze sešitu "Krysák" - na L i na B. Nevyplňujte nic dopředu 

prosím. 
  
SLOH: 

  
  
ČTENÍ: 

Prosím o pravidelné čtení během prázdnin. Zaměřte se na hlasité čtení  bez 
chyb a se správnou rychlostí. Odměnou za zlepšení ve čtení je Pasování na 

čtenáře a tím i potvrzení , že se nemusí dokládat čtení čtenářskou kartou . 

 Po vánočních prázdninách budou vyplňovat další zápis o přečtené knize do 
Čtenářského deníku. Prosím o knihu s "normálním " textem, ne komiks typu 
Čtyřlístek. 
  
PSANÍ: 

Zkuste prosím dát dětem občas něco jen na obyčejné přepsání z tiskacího do 
psacího písma.  
Děkuji. 
  

mailto:zabrahamova@mzszasada.cz
https://www.mzszasada.cz/files/124/ucivo-jaro-2020/on-line-vyuka-nabidka-na-internetu.pdf


Matematika  

 ARITMETIKA: 

Početní operace se závorkami: 
Oranžový Matýsek malý - s. 22/3 a s. 23/4. 

Procvičování násobilek a sčítání a odčítání v oboru do 100: 
Dva pracovní listy z Barevného počítání (jeden s "cirkusovým stanem a druhý s 
" formulí" - z obou stran prosím). 

  
GEOMETRIE: 

  

Člověk a jeho 
svět  

  
  

Anglický jazyk  

Děkuji všem rodičům za rychlé zaplacení pracovního sešitu. 
Pracovní sešit- str.7- tabulka nahoře- Is it..? It is.. Je to..?To je...  v pracovním sešitu. 
str. 7,8.- učebnice máme zatím pouze ve škole, nemáte učebnice doma- až na konci 
ledna budou učebnice pro každého žáka. 
Pracovní sešit- str.10-What...? How many...?-napsané v sešitu. Poslechy v učebnici i 
v pracovním sešitu. Další slovíčka - škola- ve slovníčku. 
Poslouchat CD i doma- CD je vzadu v pracovním sešitu. 

Skládat věty - mít- have got.  
Klad- slovesa mít. 
Každý týden píšeme test. Předem nahlášen a bude vždy z probraného učiva..  
Z.Hradecká 
  

  

Rozvrh 3. třídy v době distančního vzdělávání: 
PO MA ČJ - mluvnice PRV (ČS) 

ÚT MA GEOMETRIE ČJ - mluvnice 

ST ČJ - mluvnice ČTENÍ/PSANÍ PRV 

ČT MA ČJ – mluvnice ČTENÍ/PSANÍ 

PÁ ČJ mluvnice/SLOH MA PRV 

  

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020: 

Předmět  Učivo  

Český 
jazyk  

 PONDĚLÍ  23. 11. 
  
ČJ- MLUVNICE 

Téma: Zákeřné dvojice slov příbuzných s BÝT a slov stejně znějících (např. 
BÝT  -  BÍT) . 
Velice doporučuji shlédnout všechna tři videa, když tohle žáci pochopí, 

je z velké částí vyhráno . 

  

 Moc hezké video na zopakování látky z minulého týdne- vyjmenovaná slova 

po B: https://www.youtube.com/watch?v=qWsxL9Mng3o 

Učebnice češtiny s. 33/5 pracuj ústně, doplňovat můžeš třeba na fólii nebo 

na průsvitný papír tužkou. 
Nezapomeň, že odůvodňovat se má takhle: „ Je to slovo 
vyjmenované? Pokud ANO – píšu y/ý. Pokud NE- ptám se druhou 
otázkou Je to slovo příbuzné? Pokud ANO – píšu y, ý. Pokud NE -  píšu i/í.“ 

(slova příbuzná se slovem BÝT máš napsaná v učebnici češtiny na s. 32 u 
lupy). 
  
!!! Celý pravopis na psaní íček uvnitř slov  je srozumitelně a názorně 

vysvětlen panem učitelem na 
následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=f1jILRvuX60 

  

 A nyní už video na zákeřné dvojice BÝT – 

https://www.youtube.com/watch?v=qWsxL9Mng3o
https://www.youtube.com/watch?v=f1jILRvuX60


BÍT:  https://www.youtube.com/watch?v=xZbGu15JS_I 
Učebnice češtiny s. 33/6,  pozorně si přečti modrý bloček se zákeřnými 

dvojicemi. 
Učebnice str. 33/7 pracuj nejprve ústně. Potom si vyber 3 dvojice vět a tyto 

napiš do sešitu ČJ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚTERÝ  24. 11. 
  
ČJ- MLUVNICE 

Téma: Procvičení psaní y/ý ve slovech příbuzných se slovem BÝT 
Video https://www.youtube.com/watch?v=Uua1xjQNs-U 

On-line hodina v úterý 24.11. holky v 16 h, kluci v 17 h. 
Pracovní sešit s. 25/4, 5. Pracuj písemně podle zadání. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STŘEDA 25. 11. 
  
ČJ – MLUVNICE 

Téma: Vyjmenovaná slova BYDLIT/BYDLET – OBYVATEL – BYT  a slova 
s nimi příbuzná 
Video, už jsme na začátek koukali minulý týden, dnes je důležitý čas od 2 
minut do 3 minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=MRnVodp8ihc 
učebnice s. 34 
34/1 pracuj ústně podle zadání.   34/2 pracuj nejprve ústně, potom si vyber 3 
věty a ty přepiš do sešitu ČJ.  34/3 přečti si modrý bloček se zákeřnou dvojicí 
slov BYDLO – BIDLO.  34/4 pracuj ústně.   34/5 pracuj nejprve ústně a potom 
do sešitu ČJ přepiš třetí a poslední větu.  34/6 pracuj ústně. 

  
ČTENÍ, PSANÍ 
Čítanka s. 58 – 60. Čti nahlas. Písemně do sešitu ČJ vypracuj úlohu 3 na str. 

58, stačí najít 1 jiné přirovnání než z nápovědy. (Nápověda: přirovnání je 
např. „znělo to, JAKO když o sebe skřípou dva rezavé plechy“. Přirovnání 
má vždy v textu napsané, že něco vypadá JAKO něco známého.) 
Písanka s. 20/ první cvičení – rébusy. Pracuj písemně. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ČTVRTEK 26. 11. 
  
ČJ – MLUVNICE 

Téma: Procvičování psaní íček ve vyjmenovaných slovech  BYDLET – 
OBYVATEL – BYT a slovech příbuzných 
On-line hodina ve čtvrtek 26.11 holky od 16 h, kluci od 17 h. 
Pracovní sešit s. 25/ 1,2,3   a  s. 26/4,5 (NABYL – NABIL). 

  
ČTENÍ, PSANÍ 
Čítanka s. 61 – 62. Čti nahlas. Ústně zkus odpovědět na otázky 1, 2 na str. 

62. 
Písanka s. 20/dokonči písemně stránku, to znamená Skrývačky a úkol se 
smajlíkem. Stránku 20 mi pošli ke kontrole. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PÁTEK 27. 11. 
  
ČJ – SLOH 

Téma: Vyprávění – Popletená pohádka 
Pracovní list s. 17 a 18 (jsou poslány jako příloha v e-mailu rodičů). Pracuj 
písemně podle zadání. Str. 18 mi pošli ke kontrole. 

  

Matematika  

 PONDĚLÍ  23. 11. 
  
MA 

Téma: Procvičování násobení číslem 9 
Sešit Malý Matýsek s. 40. Pracuj písemně podle zadání. 
Sešit Barevné příklady s. 37 (mušle v kolečku). Pracuj podle zadání. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚTERÝ  24. 11. 
  
MA 

https://www.youtube.com/watch?v=xZbGu15JS_I
https://www.youtube.com/watch?v=Uua1xjQNs-U
https://www.youtube.com/watch?v=MRnVodp8ihc


Téma: Dělení číslem 9. 
Video: http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-

dil/video/str-60/ 
Sešit velký Matýsek s. 60. Pracuj s pomocí výukového videa. 
Sešit malý Matýsek s. 41/1. Vypracuj podle zadání. 

  
GEOMETRIE 

Téma: Vyznačování bodů v geometrických útvarech 
Video   http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-

dil/video/str-64/ 
Sešit velký Matýsek s. 64. Pracuj písemně s pomocí videa. 
Sešit malý Matýsek s. 48. Pracuj písemně podle zadání v sešitě. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ČTVRTEK 26. 11. 
  
MA 

Téma: Procvičení dělení číslem 9. 
Sešit velký Matýsek s. 61 celá. Pracuj s pomocí výukového videa: 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-
61/ 
Sešit malý Matýsek s. 41/2,3 . Pracuj písemně podle zadání. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PÁTEK 27. 11. 
  
MA 

Téma: Zopakování násobení a dělení číslem 9 
Sešit velký Matýsek s. 62, pracuj s pomocí videa. 

Video   http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-
dil/video/str-62/ 
Sešit malý Matýsek s. 42. Pracuj podle zadání. 

  

Člověk a 
jeho svět  

 PONDĚLÍ  23. 11. 
  
PRV 

Téma: Moje rodina – mezipředmětové vztahy s matematikou a češtinou 

 Vyřeš následující úlohu a odpověď mi napiš na e- mail: 

Babička dnes slaví narozeniny. Kolik je jí let, když víš: 

 Otovi je 9 let. 

 Tatínek je 4krát starší než Ota. 

 Maminka je o 3 roky mladší než tatínek. 

 Babička je o 25 let starší než maminka. 

  

 Ne všechny děti mohou vyrůstat v úplných rodinách. Některé žijí v dětských 

domovech, nebo v náhradních rodinách. Jestli budeš mít tento týden někdy 

navečer čas a rodiče to dovolí, koukni se na film „Indiáni z Větrova“ (1 hod a 

22 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=kq8-MW5MhzM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STŘEDA 25. 11. 
  
PRV 

Téma: Čím chci být? 
Máš si uvědomit význam všech povolání. A také máš zapřemýšlet o svém 
budoucím povolání. 
Učebnice s. 28 – čti si nahlas. Ústně odpověz na otázky 1 a, b, c. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PÁTEK 27. 11. 
  
PRV 

Téma: Čím chci být? – dokončení 
Pracovní sešit s. 25 celá stránka písemně podle zadání. 

  

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-60/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-60/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-64/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-64/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-61/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-61/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-62/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-62/
https://www.youtube.com/watch?v=kq8-MW5MhzM


Anglický 
jazyk  

Moc chválím všechny děti, co byly na on-line hodině. Byly jste skvělé a 
překvapily jste mě, že jste měly připravené napsané věty a mluvily jste se 
mnou anglicky. Určitě Vám příprava dala hodně zabrat. Ve škole Vám zapíšu 
1 do žákovských knížek . Těším se na další hodinu ve středu 25.11. v 17 hod. 

Připravte si věty a napište si je do sešitu- zase sloveso mít- have got v 
různých osobách a přidejte počet u podstatných jmen (zvířata, ovoce, 
zelenina, školní pomůcky) Věty budou mít číslici před podstatným jménem, 
ale nebude už člen 
Například- I have got one cat. You have got two dogs.  He has got three 
apples. She has got four pears. We have got five plums.Nezapomenout na to, 
že dáte u podstatných jmen  na konci -s.Tím vytvoříte množné číslo (kočky, 
psi,...) 
Pokud na on-line hodinu nepřijdete, nevadí, řeknete nám věty ve škole. 
Všechny sešity si po návratu do školy vyberu a oznámkuju. Nebudu hodnotit 
chyby, ale ohodnotím Vaši snahu a práci.  
Děkuji všem rodičům za práci s dětmi při samostudiu. Z. Hradecká 
  
  

Práce ke 
kontrole  

 Souhrn prací ke kontrole za tento týden: 

  
Čeština 

 Učebnice 33/7 - 3 dvojice vět a tyto napiš do sešitu ČJ. Učebnice str. 

34/2 vyber 3 věty a ty přepiš do sešitu a 34/5 do sešitu ČJ přepiš třetí a poslední 

větu. 

 Pracovní sešit 25 

 Sloh - Pracovní list str. 18 

 Čítanka - Písemně do sešitu ČJ vypracuj úlohu 3 na str. 58 

 Písanka 20 

   

Matematika 

 Sešit Malý Matýsek 40, s. 41,  s. 48       

 Sešit velký Matýsek 62 

   

Prvouka 

 Odpověď na slovní úlohu na věk Otovy babičky. 

 Pracovní sešit s.25 

   

  

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020: 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

 PONDĚLÍ  16.11. 
ČJ – MLUVNICE 

Téma: Vyjmenovaná slova po B 
  
Domácí úkol nebude od paní učitelky z videa, ale ode mě: Vybarvi si obrázky na 
vyjmenovaná slova po B – najdeš v příloze e-mailu rodičů. Nauč se je nazpaměť. Dále 
si vystříhej z Karty na vyjmenovaná slova ty proužky se slovy na B a zahraj si s tátou 
nebo s mámou hru podle učebnice češtiny s. 31/3. 

  
Výukové video na vyjmenovaná slova po B: 

https://www.youtube.com/watch?v=tYRqd6Wj6mg 
  
učebnice češtiny: 

1. 31/1 pracuj ústně. Úkol 1 a) je tvůj domácí úkol. Úkol 1 b) Pravopis psaní y/ý se 

zdůvodňuje: „JE TO VYJMENOVANÉ SLOVO PO B, PROTO NAPÍŠU Y/Ý.“ Úkol 1 

c) Tvoř věty ústně, věty nepiš. 

https://www.youtube.com/watch?v=tYRqd6Wj6mg


s.31/2 Písemně do sešitu Čj – D. Zapiš slova oddělená a seřazená tak, jak jdou 

správně za sebou. Slovo, které chybělo, zařaď na správné místo a zakroužkuj ho 
barevně pastelkou. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 STŘEDA 18.11. 
ČJ – MLUVNICE 

Téma: Vyjmenovaná slova po B - procvičování. Slovo BÝT  a slova s ním příbuzná. 
  
Video na zopakování vyjmenovaných slov po B a slov příbuzných. Pro nás je dnes 

důležité dokoukat video do času 2 
minuty.    https://www.youtube.com/watch?v=MRnVodp8ihc 
  
Učebnice češtiny s. 32/1 přečti si.  32/2 vypracuj ústně podle zadání. Přečti si žlutý 
páseček s pravidlem psaní slov s BÝT.  32/3 pracuj nejdříve ústně, poté písemně do 
sešitu ČJ-D úkol 3 a) . Úkoly 3 b) a 3 c) nedělej. 32/4 Vyřeš rébusy písemně do 
sešitu ČJ – D. 

  
Pracovní sešit s. 23/ spodní 1,2 pracuj písemně podle zadání. 

  
ČTENÍ, PSANÍ 
Čítanka s. 52 – 53. Čti nahlas. Ústně splň úkoly 1,2,3 na str. 53 
Písanka s. 19, pracuj písemně podle zadání na vrchních šesti řádcích (jen na půlce 

stránky). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ČTVRTEK 19.11. 
ČJ – MLUVNICE 

Téma: Procvičování vyjmenovaného slova BÝT  a slov s ním příbuzných 
  
On-line hodina ve čtvrtek 19.11., holky od 16 h, kluci od 17 h 
Pracovní sešit s. 24 celá strana, pracuj písemně podle zadání. 

  
ČTENÍ, PSANÍ 
Čítanka s. 54 – 56. Čti nahlas a ústně splň úkoly 1,3 na str. 55 a úkol 3 na str. 56. 
Písanka s. 19. Dokonči písemně stránku a pošli mi ji ke kontrole. Diktát slov od rodičů 

(jakékoli slovo ze stran 15 – 19 v písance). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 PÁTEK 20.11. 
ČJ – SLOH 

Téma: Vyprávění. „Co obrázky vyprávějí.“ 
  
Pracovní list str. 7 (v příloze e-mailu rodičů). Pracuj podle zadání. 

  

Matematika  

 PONDĚLÍ  16.11. 
MA 

Téma: Procvičení násobení číslem 7 a 8, dělení číslem 8 
  
Sešit Barevné příklady str. 31 (sněhulák v kolečku) – pracuj podle zadání. 

  
Video na dělení číslem 8 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-56/ 
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-57/ 
  
pracovní sešit Velký Matýsek s. 56 a s. 57. Pracuj písemně podle zadání. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ČTVRTEK 19.11. 
 MA 

Téma: Procvičování dělení číslem 8. 
  
Pracovní sešit Malý Matýsek s. 39 celá – pracuj podle zadání. 
Sešit Barevné příklady s. 33 (meč v kolečku). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PÁTEK 20.11. 
MA 

Téma: Násobení číslem 9. 
  
Video https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-58/ 
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-59/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MRnVodp8ihc
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-56/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-57/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-58/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-59/


  
Sešit Velký Matýsek s. 58/2,3  a s. 59 celá. Pracuj podle zadání. 

  

Člověk 
a jeho svět  

 PONDĚLÍ  16.11. 
PRV 

Téma: Měříme čas 
Máš se naučit určovat čas na ciferníku ručičkových hodin i čas digitální. Máš poznat 
jednotky času, orientovat se v čase a správně používat kalendář. 
  
Učebnice s. 25 – nahlas si přečti celou stranu. 

  
Videa    https://www.youtube.com/watch?v=ekcOF7kMlYw 

https://www.youtube.com/watch?v=O0Q8Z5qbCvo 
  
Pracovní sešit s. 22/1 – 5, pracuj písemně podle zadání. 

  
Vyplň pracovní list (dvojlist Měříme čas) podle zadání – je zaslán v příloze e-mailu 

rodičů. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ÚTERÝ  17.11. 
JE STÁTNÍ SVÁTEK „Den boje za svobodu a demokracii“ - DEN VOLNA 

Můžete si ale prohlédnout videa, abyste věděli, kvůli jakým dějinným událostem (rok 
1939 a rok 1989) slavíme 17. listopadu státní svátek. 
https://www.youtube.com/watch?v=6InZpxX7gzU 
https://www.youtube.com/watch?v=8rQCxjFY9Xo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 STŘEDA 18.11. 
PRV 

Téma: Měříme objem 
Máš se seznámit se základní veličinou a jednotkou objemu. Máš se podívat, jak se měří 
objem. 
  
Video:        https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo 
Učebnice s. 26 – přečti si celou stránku. 
Pracovní sešit s.23/ Vypracuj písemně cvičení 1 – 3 a  cv. 5. Nedělej cvičení 4 a 6. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PÁTEK 20.11. 
PRV 

Kapitola Rodina. Téma: Moje rodina. 
  
Video (písnička k tématu)  https://www.youtube.com/watch?v=qyeIi_yNKyU 
Máš poznat a chápat rozdíly mezi lidmi. Ve společnosti se umíš chovat kulturně a 
tolerantně. Uvědomuješ si důležitost plnění povinností a společných úkolů. Respektuješ 
pravidla soužití. 

  
Učebnice s. 27. Čti si celou stránku. 
Pracovní sešit s. 24/1 a), 1 b) písemně s pomocí rodičů.  24/2,4 písemně samostatně. 

  

Anglický 
jazyk  

Budeme mít spolu on-line hodinu- středa 18.11. v 17 hodin! 
Zopakujte si slovíčka co umíme a na hodině nacvičíme jejich výslovnost. Slovní zásoba- 
zvířata, školní pomůcky, ovoce, zelenina, barvy, číslice. Ještě si přečtěte sloveso – mít- 
have got pro jednotlivé osoby.Budete mi říkat věty, které jste si napsali při samostudiu. 
Těším se na Vás, ničeho se nebojte, vše budeme říkat společně a hlavně se uvidíme a 
uslyšíme. Z. Hradecká  
  

Práce 
ke kontrole  

 Souhrn práce na každý den a žlutě vyznačené práce ke kontrole jsem zaslala na e-

mail rodičů. 
  
Čeština 

 Učebnice s.31/2 písemně do sešitu ČJ – D 

 Učebnice s. 32/3 a) písemně do sešitu ČJ-D    a  32/4 Vyřeš rébusy písemně do sešitu ČJ – 

D. 

 Pracovní sešit s. 24 celá strana 

 Písanka s. 19 

https://www.youtube.com/watch?v=ekcOF7kMlYw
https://www.youtube.com/watch?v=O0Q8Z5qbCvo
https://www.youtube.com/watch?v=6InZpxX7gzU
https://www.youtube.com/watch?v=8rQCxjFY9Xo
https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo
https://www.youtube.com/watch?v=qyeIi_yNKyU


 Téma sloh: Vyprávění. „Co obrázky vyprávějí.“ Pracovní list str. 7 

Matematika 

 pracovní sešit Velký Matýsek s. 57 

 Pracovní sešit Malý Matýsek s. 39 celá 

 Sešit Velký Matýsek s. 59 

Prvouka 

 Pracovní sešit s. 22/1 – 5 

 Pracovní sešit s.23/ Vypracuj písemně cvičení 1 – 3 a cv. 5. 

 Pracovní sešit s. 24/1 a), 1 b) písemně s pomocí rodičů. 24/2,4 písemně samostatně. 

   

  

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020: 

Předmět Učivo 

Český jazyk 

V tomto týdnu si zopakujeme hláskosloví a stavbu 
slova (samohlásky, souhlásky, dělení slov na slabiky, hledání 
slabikotvorného r ,l a hledání dvojhlásek).  
Dále začneme novou učební látku o pravidle psaní i/y po 
obojetných souhláskách uvnitř slov, nejdříve po B. 
  
pondělí 9.11. 
ČJ MLUVNICE 

Téma: Slovní přízvuk 
Učebnice s. 29/1  čti a pracuj ústně. Cvičení  a), b), c) nedělej.  
29/2 rébusy přepiš do sešitu ČJ – D. Cvičení a), b) nedělej. 
Cvičení 29/2 c) pro zájemce, také do sešitu. 
Pracovní sešit s. 22/1 jen si nahlas přečti.   
22/2 vypracuj podle zadání. 
V pondělí 9.11 on-line hodina na Hláskosloví (holky zase v 16 h a 
kluci v 17 h. Připravte si papír a tužku.) Toto téma je čeká další 
den, tak aby to měli ode mě předvyprávěné. 
  
úterý 10.11. 
ČJ- MLUVNICE 

Téma: Hláskosloví a výslovnost, stavba slova 
Učebnice s. 28/1 ústně, přečti si vrchní žlutý páseček s pravidlem. 
28/2  a) – e)  pracuj ústně, přečti si spodní žlutý páseček 
s pravidlem.  
28/3 písemně do sešitu ČJ-D . Cvičení a) nedělej. 
Pracovní sešit s. 21 pracuj písemně, celá stránka. 
  
středa 11.11. 
ČJ – MLUVNICE 

Téma: Stavba slova – procvičování 
Učebnice s. 29/4 a),  b), c) pracuj  písemně do sešitu ČJ-D. Při 
barevném vyznačování zvol u každého cvičení jinou barvu 
pastelky. 
  
ČTENÍ, PSANÍ 

Písanka s. 17 pracuj písemně - celá stránka. 
Čítanka s. 48 – 50 nahlas přečti, ústně odpověz na otázky 1,2 na 
str. 50 
  
čtvrtek 12.11. 
ČJ – MLUVNICE 

Téma: Psaní i,í/y,ý uvnitř slov po B, L, M. Obojetné souhlásky 
On-line hodina ve čtvrtek 12.11 (holky od  16 h , kluci od 17 h) 
Učebnice s. 30/1 a) – d)  pracuj ústně.   
30/2 písemně do sešitu ČJ-D . Cvičení a), b) nedělej. 
Pracovní sešit s. 23/ 1 a) – d) písemně. 
  



ČTENÍ, PSANÍ 

Písanka s. 18  písemně celá stránka. Na pomoc posílám video 
o  České republice a sousedních státech. Pro tebe jsou důležité 
první 3 minuty 
videa.            https://www.youtube.com/watch?v=V4ghHtPetpo 
Čítanka s. 51 jen si přečti obě dvě básně a ústně odpověz na 
otázku 1 a 3 nahoře. 
Přečti si text Páté kolo u vozu z on-line čtení s porozuměním a 
splň požadované úkoly. Nakonec se ti automaticky vyhodnotí, jak 
jsi pracoval. 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fa7b3c35330a 
  
pátek 13.11. 
ČJ- SLOH 

Téma: Sestavení seznamu věcí. Příprava na vycházku. 
Učebnice s. 27/1 – 3  pracuj ústně. 
Pracovní sešit s. 20/1 spodní, vypracuj písemně. 
  
STRÁNKY  ODE VŠECH  TŘÍ PŘEDMĚTŮ K ODESLÁNÍ KE 
KONTROLE JSOU VYZNAČENÉ ŽLUTOU BARVOU V PŘÍLOZE 
E-MAILU RODIČŮ. 
  

Matematika 

V tomto týdnu si procvičíme probrané násobilky, zvýšíme 
svou finanční gramotnost týkající se spotřeby vody v domácnosti 
a začneme násobení  číslem 8. Geometrii tento týden mít 
nebudeme, místo ní bude aritmetika - barevné příklady.  
  
pondělí 9.11. 
MA 

Téma: Procvičování  násobilek 0 – 7 
Video   http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-
matematika-6-dil/video/str-51/ 
Učebnice Velký Matýsek s. 51 pracuj písemně s pomocí videa- 
celá stránka. 
Pracovní sešit Malý Matýsek s. 32 (slovní úlohy) - pracuj také 
písemně na celé stránce. Na s. 33 vypracuj pouze cvičení 2. 
  
úterý 10.11. 
MA 

Téma: Finanční gramotnost a zopakování písemného počítání, 
úlohy s časem 
Učebnice Velký Matýsek s. 52, pracuj písemně s pomocí videa. 
Video:  http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-
matematika-6-dil/video/str-52/ 
Pracovní sešit Malý Matýsek. Pracuj písemně na  s. 35 celá (slovní 
úlohy),  s. 36 celá. 
  
GEOMETRIE – místo ní ještě jedna aritmetika 

Téma: Procvičování probraných násobilek pěti a šesti 
Barevné příklady pro 2. ročník s. 27 (koza v kolečku) a s. 29 
(pyramida). Pracuj průběžně po celý týden po kouskách podle 
zadání v tomto sešitě.  
  
čtvrtek 12.11. 
MA 

Téma: Násobení číslem 8 
Video  http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-
matematika-6-dil/video/str-54/ 
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-
dil/video/str-55/ 
Učebnice Velký Matýsek - pracuj písemně s pomocí videa na s. 
54/2,3  a s. 55 celá. 
  
pátek 13.11. 
MA 

Téma: Násobení číslem 8 – procvičování 
Pracovní sešit Malý Matýsek s. 38 celá - pracuj písemně. 

https://www.youtube.com/watch?v=V4ghHtPetpo
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fa7b3c35330a
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-51/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-51/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-52/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-52/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-54/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-54/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-55/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-55/


  

Člověk a jeho 
svět 

 V tomto týdnu budeme pokračovat v získávání znalostí o 
skupenství látek a o tom, jak měříme teplotu a jak měříme 
hmotnost. 
  
pondělí 9.11. 
PRV 

Téma: Skupenství látek 
Máš se naučit rozeznávat skupenství látek - pevné, kapalné a 
plynné. Máš si umět všímat změn skupenství látek - tání, tuhnutí a 
vypařování. 

  
Shlédni video na na skupenství a změny 
skupenství:  https://www.youtube.com/watch?v=gr6F6Mg2rd0 
Video na pokus tání ledu a sněhové 
koule https://www.youtube.com/watch?v=3Zd0VEv5ZFs 
Učebnice s. 22, přečti si, tuto stránku. 
Pracovní sešit s. 19/1 – 4  vypracuj písemně. 
  
středa 11.11. 
PRV 

Téma: Měříme teplotu 
Máš se seznámit se základní veličinou teploty a její jednotkou, dále 
s teploměry, odečítání teploty z teploměru a se znalostí bodu tání 
a bodu varu. 
  
Učebnice s. 23 -  celou stránku si přečti a ústně odpověz na otázky 
č. 1,2.  
Shlédni video (je sice pro žáky 6.tříd, ale není v něm nic tak 

složitého, aby to chytrý třeťák nepochopil ) 
https://www.youtube.com/watch?v=RcQ3fUORTF8 
Pracovní sešit s. 20/1 – 5, pracuj písemně. 
  
pátek 13.11. 
PRV 

Téma: Měříme hmotnost 
Seznámíš se se základní veličinou hmotnosti a její jednotkou. 
Naučíš se rozeznávat různé druhy vah. Procvičíš si využití 
jednotek hmotnosti v praxi. 
Shlédni video  https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o 
Učebnice s. 24 - přečti celou stranu. Ústně odpověz na otázky 1,2. 
Pracovní sešit s. 21/1 a), b)   21/2   21/3   21/4   21/6 a), b)  pracuj 
písemně. Tedy celá strana bez cvičení 5. 
  

Anglický 
jazyk 

Prosím napište si do sešitu tyto věty : 
Mám červené jablko. = I have got a red apple. Máš zelenou 
hrušku. = You have got a green pear. Má fialovou švestku. (on) = 
He has got a purple plum. Má bílou tužku. (ona) = She has got a 
white pen. Máme černou tašku. = We have got a black bag. Máte 
hnědý sešit.= You have got a brown exercise book. Mají modrý 
penál. = They have got a blue pencil-case. 
Ve větě se dává člen před barvu, ne mezi barvu a slovo. 

Chválím Vás děti za náročnou práci při samostudiu. Děkuji 
rodičům za práci s dětmi.  
Sejdeme se brzy na on-line hodině.Z. Hradecká 
  

Práce ke 
kontrole 

Čeština: 

 Pracovní sešit s. 22/2 

 Pracovní sešit s. 21 celá 

 Do sešitu písemně cv.4 a), b),c) na str. 29 z učebnice češtiny 

 Pracovní sešit s. 23/ 1 a) – d) 

Matematika: 

 Velký Matýsek s. 51 celá 

 Malý Matýsek s. 35 celá 

https://www.youtube.com/watch?v=gr6F6Mg2rd0
https://www.youtube.com/watch?v=3Zd0VEv5ZFs
https://www.youtube.com/watch?v=RcQ3fUORTF8
https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o


 Malý Matýsek s. 38 celá 

Prvouka: 

 Pracovní sešit s. 19/1 – 4 

 Pracovní sešit s. 20/1 – 5 

 Pracovní sešit s. 21 celá, kromě cvičení 5 

   

  

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020: 

Před
mět Učivo 

Ter
mín 
spl
něn
í 

Český 
jazyk 

2.11. 
ČJ – mluvnice 
Dokončíme kapitolu Nauka o slově. V ní jsme se minulý týden naučili o: 
- významu slov 
- slovech protikladných 
- slovech souznačných (= synonymech) 
- slovech nadřazených, podřazených a souřadných 
- slovech mnohoznačných 
  
Dnes předposlední téma, co nám chybí: 
Téma: Slova citově zabarvená   
Shlédni výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=3H-BshDKXfw 
Pracuj ústně v učebnici na s. 24/1, 2  a), b), c)  
Písemně pracuj v pracovním sešitě na s. 17/cvičení spodní 1,2 
Vyplň pracovní list – dokonči ten na Význam slov (dvojlist s tabulkou a pastelkami) – Opakování 

célého tématu Nauka o slově. 
  
3.11. 
ČL – mluvnice 
Dnes dokončíme poslední téma Slova příbuzná (on-line hodina). 

Téma: Slova příbuzná 
Shlédni výuková videa: https://www.youtube.com/watch?v=ZJmCaLn3Rw0 
https://www.youtube.com/watch?v=8FmHmuydV28 
Ústně pracuj v učebnici s. 26/1,2,3. Písemně pak vypracuj cvičení 3 do sešitu ČJ –D.  Vyber si 
jeden obrázek a slova příbuzná napiš do sešitu. 
Dále pracuj v pracovním sešitě na s. 19/1,2,4. 

  
4.11. 
ČJ – mluvnice 
Dnes si procvičíš, jestli jsi porozuměl/a včerejší hodině o slovech příbuzných. 
Téma: Procvičování slov příbuzných 
Vyplň pracovní list č. 13 (list v kolečku) podle zadání. 

Můžeš si vše procvičit i na on-line procvičování https://www.skolasnadhledem.cz/game/5864 
  
ČTENÍ/PSANÍ 
Piš úhledně v písance na s. 15. celou. Úkol „ s lupou“ – očísluj nad slova. „Co znamenají 

slova?“  napiš na linku. 
  
Čti nahlas v čítance na s. 45/ první báseň, ústně splň úkoly 1,2. U druhé básně ústně splň také úkoly 
1,2. 

2. Poslední báseň si jen přečti. 

  
5.11. 
ČJ – mluvnice 
Dnes si samostaně zopakuješ, co všechno víš a pamatuješ si z Nauky o slově. 

Téma: Nauka o slově – celkové opakování 
Ústně si natrénuj opdovědi na úkoly z učebnice s. 27/ 1 a) – f).  
Kdo chce, může splnit i úkol 2 na str. 27. Výsledek svého snažení pak nafotit a poslat mně na e-mail 

do 
sob
oty 
7.11
. 

https://www.youtube.com/watch?v=3H-BshDKXfw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJmCaLn3Rw0
https://www.youtube.com/watch?v=8FmHmuydV28
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5864


(jako loni ty včeličky). 
Pracuj SAMOSTATNĚ, BEZ POMOCI RODIČŮ  v pracovním sešitě na  s. 20/1 a), b), c)     

  
ČTENÍ/PSANÍ 
Piš úhledně v písance na  s. 16. 

Čti nahlas v čítance na  s. 46-47. Ústně splň úkoly 1,2. 
  
6.11 
Dnes si zkusíš dokončit příběh. Ve vyprávění se snaž události řadit tak, jak se postupně staly. 
ČJ – SLOH 

Téma: Dokončení příběhu 
Ústně pracuj v učebnici na  s. 25 (6.11. on-line hodina, holky v 16 h, kluci v 17h) 
Pracuj poté v pracovním sešitě na s. 18. 

  

Mate
matik
a 

2.11. 
MA 
Dnes pokračujeme v další z řady násobilek - násobilkou čísla 7. 
Téma: Násobení číslem 7 
Shlédni výukové video:  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-
dil/video/str-47/ 
Pracuj v sešitě Velký Matýsek  na s. 47/2,3  a  na s. 48 celá. 
  
3.11. 
MA 

Dnes si procvičíš násobení číslem 7. 
Téma: Procvičení násobení číslem 7 
Počítej v sešitě Malý Matýsek na s. 29 celá 

Můžeš si vše také procvičit na on-line 
cvičení  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matemati
ka&search1=03.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+7#selid 
  
  
GEOMETRIE 
V geometrii se naučís zápis nového symbolu pro SHODNÉ ÚSEČKY. 
Téma: Úsečky shodné 
shlédni výukovévé video: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-
dil/video/str-53/ 
Pracuj pak v sešitě Velký Matýsek na s. 53 celá 
A vše si ještě zopakuj v sešitě Malý Matýsek na s. 37 celá. 

  
4.11. 
MA 
K násobení přidáme i dělení číslem 7. 
Téma: Dělení číslem 7 
Shlédni výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-
49/ 
Pracuj v sešitě Velký Matýsek na s. 49/ 1-3 
A zase si vše procvič ještě v sešitě Malý Matýsek na s. 30. 

  
6.11. 
MA 
dělení 7 může znamenat i tvoření skupin (sáčkování). 

Téma: Dělení 7 je také tvoření skupin po sedmi 
Shlédni výukové video:  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-
dil/video/str-50/ 
Pracuj v sešitě Velký Matýsek na s. 50 celá. 
A vše si procvič v sešitě  Malý Matýsek na s. 30 – 31. 

    

Člově
k a 
jeho 
svět 

2.11. 
PRV 

Téma: Užitkové plodiny 
Máš se seznámit s plodinami, které se pěstují pro obživu lidí i zvířat. Máš si uvědomit význam 
a současně i nebezpečí pěstování ve velkém. 
Shlédni výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c 
Čti si v učebnici na  s. 19 – 20, ústně odpověz na úkoly 1 – 10. 
Písemně pracuj v pracovním sešitě na s 17/ 1 a), b). 

    

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-47/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-47/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=03.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+7#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=03.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+7#selid
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-53/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-53/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-49/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-49/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-50/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-50/
https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c


4.11. 
PRV 
Čeká na tebe vyplnění testíku Já to hravě zvládnu. 
Téma: Opakování (test) Živá příroda. 
Procvič si vše nanečisto na on-line cvičeních a hrách:   
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5960 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6633 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4448 
Písemně pracuj na testu v pracovním sešitě na  s. 18. 

Prosím rodiče, aby do práce dětí nezasahovali, aby děti pracovaly samostatně. 

Povolená nápověda je Listování v učebnici. Děkuji. 
  
6.11. 
PRV 

Nové téma: Svět kolem nás. Kapitola: Vlastnosti látek 
Máš rozeznat rozdíly mezi látkami. Máš rozlišit známé látky podle jejich vlastností, porovnávat 
a třídit je. 

Shlédni výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=xuEHcdbIhAs 
Čti si v učebnici na s. 21.  
  

Anglic
ký 
jazyk 

 Opište si prosím do slovníčků nová slovíčka- měli jsme je v kroužku aj v 1. i v 2. třídě. 
Fruits-ovoce 
an apple- jablko 
a banana- banán 
a pear- hruška 
an orange- pomeranč 
a plum- švestka 
a lemon- citron 
Vegetables- zelenina 
a tomato- rajče 
a potato- brambor 
a garlic- česnek 
an onion-cibule 
a cucumber- okurka 
a cabbage- zelí 
 Sestavte věty se slovesem -mít (have got) a použijte ve větách tato nová slovíčka.  
Věřím, že pracujete, nemusíte mi práce posílat k opravě. Opravím, až přijdete do školy. Pokud ale 
budete chtít opravit nyní,  samozřejmě pošlete ofocený sešit na můj email.Jestli budete 
cokoli  potřebovat poradit v aj , zavolejte mi, napište mi sms nebo email - zhradecka@mzszasada.cz 
Děkuji všem dětem za práci. Rodičům velmi děkuji za pomoc dětem při samostudiu. Mgr. Z. 
Hradecká 
    

Práce 
ke 
kontro
le 

Plán učiva jsem zaslala na e-mail rodičům a v něm je žlutě vyznačeno, co se posílá ke kontrole.  

Děkuji a přeji úspěch při plnění . 
Zdenka Abrahamová   

  

Před
mět Učivo 

Ter
mín 
spln
ění 

Český 
jazyk 
  
  

MLUVNICE: 13.10. diktát na slova se skupinami dě, tě ...vě, mě (lze trénovat podle PS str. 9/8, UČ 
str. 13/2) - máme splněno. 
  

středa 14.10. 
Téma: Párové souhlásky dokončení, opakování všech probraných. 
  
učebnice: str. 18/19 ústně, 19/21 a), b), c)  ústně,  19/22 a), b), c) ústně, 19/23 písemně do sešitu 
ČJ-D (napiš i datum). 
pracovní sešit: 13/16, 13/17 písemně. 
písanka: str. 11 
čítanka: str.  32-33, ústně splň úkol 1,2,3 
  

čtvrtek 15.10. 
Nové téma: Nauka o slově -  slovo a skutečnost, význam slov - úvod 

  
  
  
  
  
  
  
3. 
týde
n v 
říjnu 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5960
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6633
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4448
https://www.youtube.com/watch?v=xuEHcdbIhAs
mailto:zhradecka@mzszasada.cz


  
učebnice: str. 21/1 ústně splň a), b). Pozorně si přečti "žlutý páseček", to je to nové, co se máš 
naučit. Ústně splň 21/2 b), c) a jednu pranostiku napiš do sešitu ČJ-D (napiš i datum).  
Pracovní sešit: 14/1 a), b), 14/2  
písanka: str. 12 
čítanka: přeříkej doma rodičům báseň nazpaměť ze str. 31. Čti na str. 34, ústně splň úkol 1,2,3 - 
řešení tohoto úkolu mi můžeš napsat do e-mailu. 
  

pátek 16.10. 
SLOH: téma Popis. 
  
Máš si uvědomit, že Popis slouží k upřesnění, jak vypadá nějaká osoba, zvíře nebo 
věc. Kdežto ve Vyprávění se snažíš řadit události tak za sebou, aby to chvilku bylo 
seznamovací, pak trochu napínavé a pak přišlo rozuzlení celého příběhu. Stačí ti tvořit krátké, 
ale smysluplné věty. 
učebnice: str. 20/1 a), b), c), d) ústně, 20/2 písemně tak 2- 3 věty do sešitu ČJ-D (i datum). 
pracovní sešit: 13/1 a) 
  
============================================================================
=============== 
  

pondělí 19.10. 
Téma:Psaní párových souhlásek- opakování 
Pracovní listy č. 10 (dešťový mrak v kolečku) a č. 11 (deštník v kolečku) - stačí jen doplnit, nemusí 
se vybarvovat 
Téma: Slova protikladná 
video  https://www.youtube.com/watch?v=F8PrHKEVDtQ 
učebnice: str. 22/1, přečti pozorně "žlutý páseček", 22/2 ústně / a),b) nedělej  
pracovní sešit: str.  15/1,2,3,4 
  

úterý 20.10. 
Téma: Slova souznačná 
video   https://www.youtube.com/watch?v=nQVY94LZFJg 
učebnice: str. 22/1 dole, přečíst si "žlutý páseček", 23/2 celé ústně a potom písemně do sešitu ČJ-D: 
holky růžové dvojice a kluci modré. Pozor na datum v sešitě! 
pracovní sešit: str. 16/1,2 
pracovní list: č. 12 (holínky v kolečku)- vybarvovat. Nápověda: jeden pár holínek jsou slova 
souznačná a k nim hledáš 1 mrak, což je slovo protikladné. 
  

středa 21.10. 
Téma: Slova nadřazená, podřazená a souřadná 
video  https://www.youtube.com/watch?v=AX5NPqlx7LQ 
učebnice: 23/1 a "žlutý páseček", 21/2 ústně , a) ústně 
pracovní sešit: 16/1,2,3 
písanka: str. 13 
čítanka: str. 35. Ústně splň úkoly 1,2,3 
  

čtvrtek: 22.10. 

Téma: Slova mnohoznačná 
video  https://www.youtube.com/watch?v=GW7sHpgqa8k 
učebnice: 24/1, a) ústně, "žlutý páseček", 24/2 ústně a potom písemně na jeden obrázek dvě věty 
(=2 různé významy) do sešitu ČJ-D. Pozor na datum! 
pracovní sešit: 17/ vrchní 1,2 
písanka: str. 14 

čítanka: str.  36 - 37, ústně splň úkoly 1,2,3,5- tuto odpověď mi můžeš napsat do e-mailu  
  

Matem
atika 

ARITMETIKA: Opakování - číselný obor 0 - 100.  
Stále procvičujeme násobení a dělení čísly 1,2,3,4,10  násobení číslem 0. 
lze trénovat na on-line cvičeních a v Barevném počítání pro 2. třídu 

  
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&sear
ch1=14.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-3#selid 
  
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&sear
ch1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-4#selid 

https://www.youtube.com/watch?v=F8PrHKEVDtQ
https://www.youtube.com/watch?v=nQVY94LZFJg
https://www.youtube.com/watch?v=AX5NPqlx7LQ
https://www.youtube.com/watch?v=GW7sHpgqa8k
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=14.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-3#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=14.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-3#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-4#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-4#selid


  

středa 14.10 

pracovní list z geometrie na převádění jednotek. Probírali jsme v úterý ve škole.  Lze využít video  
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-7/ 
malý fialový Matýsek str. 17 (procvičení dělení číslem 5) 
velký fialový Matýsek str. 35 
  

čtvrtek 15.10. 
velký fialový Matýsek str. 40 (procvičení probraných násobilek) 
malý fialový Matýsek str. 20 
  

pátek 16.10. 
malý fialový Matýsek str. 21 
velký fialový Matýsek (finanční gramotnost) str. 41 
============================================================================
== 
  

pondělí 19.10. 
Téma: Násobení číslem 6 
video   https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-43/ 
velký fialový Matýsek: str.  43/2,3   44/1,2,3,4 
  

úterý 20.10. 
Téma: Procvičení násobení číslem 6 
malý fialový Matýsek: str. 27 
Geometrie 

Téma: Opakování- Na jedné přímce může být více úseček 
video  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-42/ 
Velký fialový Matýsek str. 42 
Malý fialový Matýsek str.  26 
  

čtvrtek 22.10. 
Téma: Dělení číslem 6 
video  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-45/ 
Velký fialový Matýsek: str. 45/1,2,3 
Malý fialový Matýsek: str.  28/1,2 první a druhý sloupeček 
  

Člověk 
a jeho 
svět 

čtvrtek 15.10. 
Kapitola: Byliny 
Máš se seznámit s bylinami, které rostou na různých místech. 
Procvič si své znalosti na videu Poznávačka stromů, keřů a bylin 
https://www.youtube.com/watch?v=WPQgnjDrK3o 
  
učebnice str. 15 
pracovní sešit str. 13/1,2,3,  (herbář nevyráběj) 
  

pátek 16.10. 
Kapitola: Houby 
Máš si prohloubit své znalosti o houbách, seznámíš se s houbami NEJEDLÝMI.  
Uvědom si správné zásady při sběru hub. 

Shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=sQeBNo3EM1E 
  
učebnice str. 16 
pracovní sešit str.  14/1, 14/2 a), b), c), 14/3 
============================================================================
== 
  

pondělí 19.10. 
Téma: Ovoce 
Máš si rozšířit své znalosti o ovoci o pojmy PLODY SUCHÉ, DUŽNATÉ. 
video (nemusíte koukat na celé, stačí  do 4:30 min, pak je písnička a otázky)  
 https://www.youtube.com/watch?v=JX0zH-e1z1o 
učebnice: str. 17 
pracovní sešit: str. 15/1,2,3 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-7/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-43/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-42/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-45/
https://www.youtube.com/watch?v=WPQgnjDrK3o
https://www.youtube.com/watch?v=sQeBNo3EM1E
https://www.youtube.com/watch?v=JX0zH-e1z1o


  

středa 21.10. (přesunuto z rozvrhu hodin ze čtvrtka) 

Téma:  Zelenina 
Máš si prohloubit své poznatky o zelenině, NOVĚ JI MÁŠ UMĚT TŘÍDIT. 

video (nemusíš koukat do konce, stačí jen do 2:14 min, pak jsou recepty) 
https://www.youtube.com/watch?v=nzdkwItYcEw 
učebnice: str. 18 
pracovní sešit: str. 16/1 a). b) 
  

Anglic
ký 
jazyk 

 19.-23.10- prosím děti, aby pokračovaly v procvičování, opakování slovní zásoby - zvířata, školní 
pomůcky, části lidského těla . Ve školním sešitě máme napsané dny v týdnu, číslice, barvy.Opisujte 
slova, opakujte.Těžší slova opisujte  i několikrát. V sešitě  máme napsané sloveso mít i s použitím 
ve větách. Vzadu v sešitu jsme napsali věty a děti doma napíší podobné. Použít pouze jiná slova, 
jinak pouze opsat vazbu- HAVE GOT a pro 3. osoby jednotného čísla napsat HAS GOT. Pracujte 
pravidelně po částech. Použijte při tvoření vět slovní zásobu- školní pomůcky-, zvířata.Tvořte věty 
pro všechny osoby- I have got a pen.You have got a pencil. He has got a ruler. She has got a paper. 
It has got a toy. We have got a dog. You have got a cat. They have got a rabbit.- opište si i tyto moje 
věty. Napište si znovu tabulku slovesa HAVE GOT- opište podle sešitu. 
Vypracovanou práci NENOSTE nyní do školy, vyberu si a oznámkuji  ve škole 2.11. Moc děkuji 
všem rodičům za dopomoc při samostudiu. dětí.Pokud budete cokoli potřebovat k angličtině- napište 
mi email,sms, zavolejte. Poslala  jsem všem rodičům dětí ze třetí třídy sms z mého soukromého 
mobilu, na tento telefon  můžete psát, volat.I dětem přes telefon ráda vysvětlím, co budou z aj 
potřebovat. 
Podzimní prázdniny- 26.10.-30.10.     Mgr. Zuzana Hradecká 

TV V době distanční výuky nebudou výchovy vyučovány. 
  
  
  
  

VV 

HV 

ČP 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nzdkwItYcEw

