
Milé děti, 

týden utekl jako voda a s ním přišla naděje, že se už za 14 dní uvidíme, moc se na vás  

těším .  

 

PONDĚLÍ 11. 5. 

 

ČJ – nejprve si procvičíme vyjmenovaná slova online: 

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

trenazer/cviceni6.html 

 

- učebnice str. 107/9, 1, 2 (stačí projít ústně), v nové učebnici je to strana 107/5, 1, 2 

 

M – učebnice str. 117/25 (fólie), PS str. 13/1 

 

AJ – nejprve si zopakujeme výslovnost abecedy (pro přehrání výslovnosti klikni na písmeno) 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006061902-jak-na-to-spelling-cili-hlaskovani 

 

 

- minulý týden jste měli za úkol naučit se nazpaměť první sloupeček, dnes nás čeká druhý 

sloupeček 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni6.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni6.html
https://www.helpforenglish.cz/article/2006061902-jak-na-to-spelling-cili-hlaskovani


 

PS – písanka str. 24 

ÚTERÝ 12. 5.  

ČJ – PS (měsíček) str. 46/10, 12 

 

M – dnes začneme dělení 6, opět se nejprve podíváme na video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8BUQFjshUek 

 

Ukázka:                         

Plyšové oslíky jsme rozdělili po šesti, vytvořili jsme jednu hromádku a zbyli nám tři oslíci, 

příklad zapíšeme takto: 

      

9 : 6 = 1 (zb. 3) 

 

 (dohromady máme 9 plyšových oslíků)                   (utvořili jsme 1 hromádku)          (3 oslíci nám zbyli) 

 

                                  (rozdělovali jsme do hromádek po šesti) 

 

- učebnice str. 118/29 (na fólii) 

 

PRV – přečti si v učebnici stranu 61 (tady si stačí zapamatovat, že se nazývají SAVCI, protože 

sají mateřské mléko. Podle přijímání potravy rozdělujeme savce do tří skupin: býložravci – 

rostlinná strava, masožravci – jejich potrava se skládá převážně z masa, všežravci- pojídají 

rostliny i maso) 

https://www.youtube.com/watch?v=2hzj2mUVz-s 

- PS str. 52/1, 2, 4 (pracuj s učebnicí) 

https://www.youtube.com/watch?v=8BUQFjshUek
https://www.youtube.com/watch?v=2hzj2mUVz-s


- pokud tě to zajímá, podívej se na video o savcích: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-

attenborougha/204382526240006-vsezravci/ 

 

STŘEDA 13. 5.  

ČJ – učebnice (stará i nová) str. 108/3, 4 (ústně), PS (měsíček) 47/13, 14 

 

M – opět si zopakujeme online malou násobilku (můžeš si upravit počet příkladů i čas) 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm 

 

- učebnice str. 118/31 – 3 sloupečky do školního sešitu 

 

AJ – dnes si zkusíme napsat takový malý diktát, budu ti diktovat jednotlivá anglická písmena 

např: nadiktuji (bi:) a ty napíšeš do sešitu písmeno B, dále nadiktuji třeba (kei) a ty napíšeš 

písmeno K,… 

 

- zde je odkaz na diktát  

https://youtu.be/ZlyvJrEorNw 

- naučíme se také anglické hláskování (spelling), tvým úkolem bude vyspelovat své jméno do 

sešitu 

Např:    H           A              N             K              A 

           (EIČ)       (EI)          (EN)         (KEI)        (EI) 

- zkusíme i další slova: APPLE, ORANGE 

 

ČT – dnes máš za úkol četbu vlastní knížky 

 

ČTVRTEK 14. 5.  

ČJ – https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-v?source=explicitExercise 

- učebnice str. 108/5 (fólie/ústně) 

 

M – dnes začneme dělení 7: 

https://www.youtube.com/watch?v=3jQOvGaSdOA 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-attenborougha/204382526240006-vsezravci/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130426730-zivot-savcu-podle-davida-attenborougha/204382526240006-vsezravci/
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm
https://youtu.be/ZlyvJrEorNw?fbclid=IwAR2N6Pv9qUm48WC4BoHxPcg_Z9v2LIImP-hSsuP04im1FqMcI9NOgFYAs9M
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-v?source=explicitExercise
https://www.youtube.com/watch?v=3jQOvGaSdOA


 

Ukázka:   

                    

Autíčka jsme rozdělili po sedmi, vytvořili jsme jednu hromádku a zbyla nám 2 autíčka, příklad 

zapíšeme takto: 

9 : 7 = 1 (zb. 2) 

 

 (dohromady máme 9 autíček)                   (utvořili jsme 1 hromádku)          (2 autíčka nám zbyla) 

 

                                  (rozdělovali jsme do hromádek po sedmi) 

- učebnice str. 119/34 (fólie) 

 

PRV – dnes nás čeká další skupina živočichů – PTÁCI, začneme písničkou : 

https://www.youtube.com/watch?v=N9q6-P8g2eg 

- učebnice str. 62, PS str. 53/1, 3, 4 

                        

PÁTEK 15. 5.  

 

ČJ – PS (měsíček) 47/15, 16, 17 

 

M – PS str. 13/2, 3 

 

AJ – dnes nás čeká 5. lekce (učebnice str. 32), začneme písničkou: 

https://www.youtube.com/watch?v=q-TLWO_270c 

 

- učebnice str. 32 - opakuj slovíčka: 

https://www.youtube.com/watch?v=7YvD1zpVOZ8 

 

Opatrujte se a mějte hezké dny.  
Paní učitelka  

https://www.youtube.com/watch?v=N9q6-P8g2eg
https://www.youtube.com/watch?v=q-TLWO_270c
https://www.youtube.com/watch?v=7YvD1zpVOZ8

