
Milé děti,

posílám učivo na další týden. Děkuji za vzorné plnění úkolů. Těším se na

společné videokonference.

PONDĚLÍ:     9:00   matematika

ÚTERÝ:        9:00     AJ / M

                   10:00   český jazyk

STŘEDA:    8:00   anglický jazyk

ČTVRTEK:  8:00    český jazyk

                    9:00    matematika

P O N D Ě L Í 

ANGLICKÝ JAZYK: 

 Zapiš   prosím do slovníčku a nauč se.

a nut nat ořech

for me for mí pro mě

for you for jů pro tebe, pro vás

Here you are. hír jů ár Tady máš/máte.

a colour kalr barva

a shop šop obchod

on on na

round raund kulatý

 Přelož do sešitu AJ – slovíčka:

1. Je tam ta (určitý člen) červená mrkev? Ne, tam není. 

2. Kolik jablek tam je? Tam je osm jablek.

3. Tam je jeden velký meloun. Je zelený. (meloun ve druhé větě nahraď IT)

Kontrola v úterý při videokonferenci.



MATEMATIKA => videokonference 9:00

Připravte si: přípravy (přílohy), učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku,

                      fix, penál, pravítko, ořezanou tužku, hrací kostky

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 78 cv. 10 slova napiš do sešitu procvičování. 

Kontrola v úterý při videokonferenci.

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, sešit AJ – slovíčka (DÚ překlad z pondělí),

                      sešit English, slovníček (DÚ nová slovíčka), fólii, tabulku, fix, penál

MATEMATIKA => videokonference 9:40

Připravte si: přípravy (přílohy), učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku,

                      fix, penál, pravítko, ořezanou tužku, hrací kostky

ČESKÝ JAZYK => videokonference 10:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování (DÚ z pondělí), sešit

                     gramatiku, tabulku, fix, penál, fólii

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 32 - 33 přečti si

                                         pracovní sešit str. 17 cv. 7, 8 udělej sám podle Uč 33

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 – slovíčka, sešit English, slovníček, fólii,

                      tabulku, fix, penál

ČESKÝ JAZYK: 
 Zapiš   prosím do sešitu gramatiky.

Rod podstatných jmen

1. MUŽSKÝ (životný / neživotný) – ukazujeme TEN (r. muž. živ. / neživ.)

2. ŽENSKÝ – ukazujeme TA (r. žen.)

3. STŘEDNÍ – ukazujeme TO (r. stř.)

Číslo podstatných jmen
1. JEDNOTNÉ (č. j.)

2. MNOŽNÉ (č. mn.)

 Napiš   do sešitu procvičování. Urči číslo a rod. Použij zkratky.

Př.: herec – č. j., r. muž. živ.

vnučky, tele, psi, stůl, rostlina, včelky, kolo, holub

MATEMATIKA: učebnice str. 47 cv. 3 zapiš deset úloh do NÁSOBILKOVÝCH

                       čtverců (příloha), výsledky středových čísel zapiš přes fólii do tabulky. 

                    Násobilkové čtverce a fólii zkontrolujeme ve čtvrtek při 
videokonferenci.

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 (úkol ze středy), sešit

                      gramatiku (zapsaný rod, číslo), tabulku, fix, penál, fólii

MATEMATIKA => videokonference 9:00

Připravte si: přípravy (přílohy), násobilkové čtverce (úkol ze středy), učebnici,

                     pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix, penál

TĚLESNÁ VÝCHOVA: pohyb venku, procházka

                                     

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

Můžete si opakovat na těchto stránkách:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/2510-3-rocnik/258-

slovni-druhy

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik/258-

slovni-druhy

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik/258-slovni-druhy
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik/258-slovni-druhy
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/2510-3-rocnik/258-slovni-druhy
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/2510-3-rocnik/258-slovni-druhy
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php












                            

            


