
Milí třeťáčci, 

děkuji za vzorné a pečlivé plnění úkolů. Moc se na Vás těším při společných 
videokonferencích. Pevně věřím, že toto je poslední týden distanční výuky. 😊 

PONDĚLÍ:     9:00   matematika 

         10:00  český jazyk 

ÚTERÝ:       9:00     AJ / M 

                  10:00   český jazyk 

STŘEDA:    8:00   anglický jazyk 

ČTVRTEK:  8:00    český jazyk 

                    9:00    matematika 

PÁTEK:       8:00    ČJS / M 

P O N D Ě L Í  

 

ANGLICKÝ JAZYK:  

 Přelož SÁM/A tyto věty a krásně napiš do sešitu AJ – CVIČNÝ: 

1. Podívej se!  Je to hezké? 

2. Poslouchej! To je slepice. Je hnědá. 

3. Čti a piš ! 

4. Je to pomalé? Ne, není. Je to rychlé. 

5. Co je to? To není pravítko. To je pero. 

6. Jak se jmenuješ? 

Kontrolu provedeme v úterý při videokonferenci. 

 

 Zapiš prosím tato slovíčka do slovníčku: 

 

A SISTER     SISTR            SESTRA 

A BROTHER    BRADR   BRATR 

A TAXI    TEXI    TAXÍK 

A LORRY    LORY    NÁKLADNÍ AUTO 

A BIKE    BAJK    KOLO 

A PLANE    PLEJN   LETADLO 

A SHIP    ŠIP    VELKÁ LOĎ 

A BUS    BAS    AUTOBUS 

A MOTORBIKE   MOUTRBAJK  MOTORKA 



 

MATEMATIKA => videokonference 9:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix, penál 

 

ČESKÝ JAZYK: => videokonference 10:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit gramatiku, fólii, 

                      tabulku, fix, penál 

 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. 

 

 

Ú T E R Ý 

 

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 9:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, AJ – cvičný, sešit English, slovníček, fólii, 

                      tabulku, fix, penál 

 

MATEMATIKA => videokonference 9:40 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix, penál 

 

ČESKÝ JAZYK => videokonference 10:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit gramatiku, tabulku,  

                      fix, penál, fólii 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 18 přečti si o Aničce a Lauře 

                                         pracovní sešit str. 10 pracuj prosím sám/a 

 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. 

 

 

 

 

 

 



 

S T Ř E D A 

 

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, AJ – cvičný, sešit English, slovníček, fólii, 

                      tabulku, fix, penál 

 

 
ČESKÝ JAZYK: vypracuj pracovní list (na konci příprav) 

Pošli prosím na mail. Děkuji.   
 

 

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 26 cv. 1, 2 

 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.  

 

 

Č T V R T E K 

 

ČESKÝ JAZYK: => videokonference 8:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit gramatiku, tabulku,  

                      fix, penál, fólii 

 

MATEMATIKA => videokonference 9:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix, penál 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA: nezapomeň se hýbat, jít na procházku do přírody, zaběhat si 

 

 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.  

 

 

 

 



 

P Á T E K 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT => videokonference 8:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, fólii, tabulku, fix, penál 

 

 

MATEMATIKA => videokonference 8:30 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix, penál 

 

 

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 53 cv. 24 napiš do sešitu procvičování úplně sám/a 

                                          str. 53 cv. 25 opiš krasopisně a bez chyby do procvičování 

             

 

ANGLICKÝ JAZYK: opakuj si písemně (piš na papír nebo bloku) slovíčka ze 

                                 slovníčku – říkej si je i nahlas.  

                

 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 

 

1. Napiš psacím písmem vyjmenovaná slova po B. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Napiš psacím písmem vyjmenovaná slova po L. 
 
___________________________________________________________________ 

 
 

 
 

3. Napiš psace k těmto slovům alespoň TŘI slova PŘÍBUZNÁ. 

 

BÝT   ______________________________________________________________ 

OBYČEJ  ___________________________________________________________ 

BYT _______________________________________________________________ 

BYSTRÝ____________________________________________________________ 

SLYŠET ____________________________________________________________ 

PLYNOUT __________________________________________________________ 

 

4. Doplň i,í / y, ý 

 

Náš pes b _ dlí v boudě a rád pob _ há po zahradě. Je b _ str _  a hb _ t _ .  

Tat _ nkovi už snědl zb _ tek j _ dla. Koč _ čka L _ za l _ že mléko a ot _ rá se 

o l _ tka. Hod _ n _  na věž _  odb _ j _ půlnoc. Mám pl _ šového medvídka. Musím  

vypnout pl _ n. Vojáci dob _ li hrad. Potkal jsem b _ valého žáka. Ten náb _ tek je  

starob _ lý. Musím př _ b _ t hřeb _ k na ž _ dli. To je ale hezký ob _ vac _ pokoj. 










