
Milé děti, 

dnes mám pro vás speciální pozdrav . 

https://www.youtube.com/watch?v=r4DyPQhxHfk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jDXCw3

Z93MMGiVbldXkOPwiJOnqIohVs1yt4SUbMVuyJDUJyjlUBxxIE 

 

 

PONDĚLÍ 27. 4. 

ČJ – dnes nás opět čekají vyjmenovaná slova tentokrát ta nejtěžší a zároveň poslední – 

vyjmenovaná slova po V. Tento týden se seznámíme s vyjmenovanými slovy po V a slovy 

příbuznými, příští týden se podíváme na jednotlivé chytáky a také na předponu vy-, vý-. Dnes 

začneme jako vždy písničkou : 

https://www.youtube.com/watch?v=LmU00wTlpVg 

 

- přečti si jednotlivá vyjmenovaná slova a jejich význam: 

Vy 

- např.: Vy jste tu sami? Vy s námi nepůjdete? 

Příbuzná slova: vykat, vykání 

Vysoký 

- např.: vysoký dům, vysoké stožáry lodi, skok vysoký 

Příbuzná slova: vysoko, výška, výše, zvýšit, zvýšení, vysočina, výšina, vyvyšovat, vyvýšenina, 

převyšovat, povýšit, povýšený, povýšeně, Vyšehrad, Vyškov, Vysočany 

Výt 

Výt znamená vydávat pronikavé a táhlé zvuky, často vyjí vlci a psi. Výt ale může i zpěvák, a to 

pokud neumí příliš dobře zpívat. 

- např.: Pes vyje na měsíc. Vyje tak, že se to nedá poslouchat. 

Příbuzná slova: zavýt, vytí 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4DyPQhxHfk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jDXCw3Z93MMGiVbldXkOPwiJOnqIohVs1yt4SUbMVuyJDUJyjlUBxxIE
https://www.youtube.com/watch?v=r4DyPQhxHfk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jDXCw3Z93MMGiVbldXkOPwiJOnqIohVs1yt4SUbMVuyJDUJyjlUBxxIE
https://www.youtube.com/watch?v=LmU00wTlpVg


Výskat 

Výskat znamená jásat, ječet radostí. 

-např.: výská radostí, nadšeně výskat 

 

Příbuzná slova: výskot, zavýskat, zavýsknout, výskání 

Zvykat 

Např.: Zvyká si na život ve velkém městě. Zvyká si na dojíždění do školy. 

Příbuzná slova: zvyk, zlozvyk, zvyklost, navyknout, navykat, návyk, odvykat, odvyknout, 

obvyklý, obvykle, neobvyklý, neobvykle, zvyklý, nezvyklý, nezvykle 

Žvýkat 

- např.: Pes žvýká míč. Chlapec žvýká buchtu. 

Příbuzná slova: žvýkací, žvýkání, žvýkačka, přežvykovat, přežvýkavec 

Vydra 

Vydra je malé chlupaté zvíře, které žije u vody. 

 

Příbuzná slova: vydří  



Výr 

Výr je noční pták, poznáme ho podle štětiček peří nad očima. 

 

Příbuzná slova: výří 

Vyžle 

Vyžle je původně plemeno psa, které se využívalo při lovu. Dnes tak říkáme ale hodně 
hubeným lidem. 

- např.: Je hubená jako vyžle. Ten pes je hubený jako vyžle. 

         

 

Povyk 

Povyk je veliký rozruch, rušno. Při povyku bývá také hlučno, často ho totiž doprovází rušný 
křik. Když někdo spustí povyk, tak vykřikuje, dělá rozruch, vyvádí. 

- např.: Děti dělaly při hře velký povyk. 



 

Příbuzná slova: povykovat, povykování  

 

Výheň 

Výheň je ohniště, do kterého můžeme vhánět vzduch a tím zvyšovat jeho teplotu a žár, který 
vydává. Jako ve výhni je na místech, kde je veliké teplo. 

- např.: Je tam jako ve výhni. 
 

   

 

Předpona vy-, vý- 

Tvrdé Y píšeme také ve slovech, které obsahují předponu vy-, vý-. Tu poznáme podle toho, 
že ji můžeme odtrhnout od slova a vznikne nám slovo, které dává smysl (výhra → hra, 
vyskočit  → skočit, vypočítat  → počítat). Předponu vy-, vý- můžeme ve slově také nahradit 
jinou předponou (vyskočit nadskočit, zaskočit, uskočit). 

 

M – zde si procvič dělení se zbytkem: 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm 

- učebnice str. 113/10 do šk. sešitu (je mi jedno, zda budeš příklady psát pod sebe nebo na 
řádek, záleží na tobě) 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm


AJ – PS str. 37/2 (cv. 1 si uděláme společně ve škole, protože na youtube bohužel chybí 
nahrávka) 

- posílám ti odkazy na stránky k naší učebnici, zde si zopakuješ slovíčka, můžeš si zahrát hry 
 (musíte mít Adobe Flash, jinak vám to nepůjde spustit) 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_04/games_unit04_0
1?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_04/games_unit04_0
2?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01

_04/picturedictionary_04_01?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01

_04/picturedictionary_04_02?cc=cz&selLanguage=cs 

PS – str. 20 

 

ÚTERÝ 28. 4.  

ČJ – nauč se nazpaměť vyjmenovaná slova po V (Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, 

výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-.), PS (měsíček) str. 42/1, 2 – zde si ověříš, 

jestli to už opravdu umíš  

M – dnes se podíváme na dělení 3, budeme postupovat úplně stejně jako při dělení 2, 

nejprve se podívej na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU 

Ukázka:  

                                                   

Pastelky jsme rozdělili po třech, vytvořili jsme dvě hromádky a zbyly nám 2 pastelky, příklad 

zapíšeme takto: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_04/games_unit04_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_04/games_unit04_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_04/games_unit04_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_04/games_unit04_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/picturedictionary_04_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/picturedictionary_04_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/picturedictionary_04_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/picturedictionary_04_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU


8 : 3 = 2 (zb. 2) 

 

 (dohromady máme 8 pastelek)                   (utvořili jsme dvě hromádky)          (dvě pastelky nám zbyly) 

 

                                  (rozdělovali jsme do hromádek po třech) 

 

 

                                 

7 : 3 = 2 (zb. 1) 

 

 (dohromady máme 7 bonbónů)                   (utvořili jsme dvě hromádky)          (jeden bonbón nám zbyl) 

 

                                  (rozdělovali jsme je do hromádek po třech) 

 

- učebnice str. 114/12 (na fólii/ústně) PS str. 11/5 

 

PRV – poslechni si písničku a zapiš do sešitu co nejvíce rostlin, o kterých se v písničce zpívá 

(alespoň 8)  

https://www.youtube.com/watch?v=MMr1qWJcpWo 

- podívej se na tyto dvě prezentace (můžeš se podívat na obrázky rostlin i do učebnice, 

protože ve druhé prezentaci budeš hádat, co je to za rostlinky ) 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/111698 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/12277 

https://www.youtube.com/watch?v=MMr1qWJcpWo
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/111698
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/12277


STŘEDA 29. 4.  

ČJ – dnes budeme vyjmenovaná slova procvičovat na stránkách:  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjmenovanych-

slov/prirazovani.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/cviceniV1.htm 

M – učebnice str. 114/ 13 (na fólii), PS str. 11/7 

AJ – PS str. 38/1 – poslech zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=5jwMi_wSF8U 

PS str. 38/2 - najdi slovíčka v učebnici, zakroužkuj a vybarvi 

PS – str. 21 

 

ČTVRTEK 30. 4.  

ČJ - učebnice str. 104/1, 2, 3 – přečti si jednotlivá cvičení + růžovou a modrou tabulku nahoře 

PS (měsíček) str. 42/3, 4 (u cv. 3 nemusíš věty psát, můžeš je zkusit vytvořit ústně) 

 

M – PS str. 12/8, učebnice str. 114/15 do školního sešitu (zapiš do tabulky nebo na řádek 

jako v úloze č. 10 na straně 113) 

 

PRV – PS str. 50/1, 2 (klidně pracuj s učebnicí) 

 

PÁTEK 1. 5.  

1. 5. – dnes slavíme Svátek práce nebo také 1. máj (svátek zamilovaných), proto nebudete mít 

žádné úkoly  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/cviceniV1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5jwMi_wSF8U

