
Milé děti, 

zdravím vás do nového týdne a posílám úkoly . 

 

PONDĚLÍ 18. 5.  

ČJ – učebnice str. 109/1,2, 3 (projít ústně), PS (měsíček) str. 48/19,20 

M – učebnice str. 119/36, 38 (fólie) 

AJ – PS str. 40/1 – poslouchej a očísluj obrázky, uslyšíš zde frázi: I´ve got a (bike). V překladu: 

Já mám (kolo).  

https://www.youtube.com/watch?v=uF0SDd61xAc 

- nauč se tato nová slovíčka, pokud si nepamatuješ, jak se slovíčka vyslovují, pusť si poslech 

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

 

PS – písanka str. 25 

ÚTERÝ 19. 5. 

ČJ – učebnice str. 110/4 (fólie/ústně) + přečti si tabulku a odpověz ústně (stará 

učebnice=růžová tabulka na straně 110, nová učebnice= str. 110/cv. 5,6,7,8) 

- procvičování předpony vy-/vý- 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

M – začneme dělení 8, opět se nejprve podíváme na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bZQaKnpM23g 

- učebnice str. 120/40 (na fólii), PS str. 13/5 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uF0SDd61xAc
https://www.youtube.com/watch?v=7YvD1zpVOZ8
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bZQaKnpM23g


Ukázka:  

                        

Jablíčka jsme rozdělili po osmi, vytvořili jsme jednu hromádku a zbyla nám dvě jablíčka, 

příklad zapíšeme takto: 

10 : 8 = 1 (zb. 2) 

 

 (dohromady máme 10 jablíček)                   (utvořili jsme 1 hromádku)          (2 jablíčka nám zbyla) 

 

                                  (rozdělovali jsme do hromádek po osmi) 

 

PRV – Poznáš z které pohádky je tato písnička? 

https://www.youtube.com/watch?v=CF85qs452vg 

- podívej se na prezentaci: 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm 

- PS str. 54/1- přiřaď názvy částí těla: skřele, hlava, oko, trup, ocasní ploutev, prsní ploutev, 

břišní ploutve, hřbetní ploutev, str. 54/2, 3 (když si nebudeš vědět rady, vše najdeš 

v učebnici) 

STŘEDA 20. 5. 

ČJ – PS (měsíček) str. 48/21 (stačí doplnit pouze do PS), str. 48/22 a), b) 

M – učebnice str. 120/43 – 3 sloupečky do šk. sešitu (nemusíš psát zkoušku) 

- online procvičování malé násobilky: 

http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka 

AJ – PS str. 40/2  

- procvičování slovíček online (je zde slovíčko, které v učebnici nemáme: a tree=strom) 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-the-park/what-is-it/exercises.html 

https://www.youtube.com/watch?v=CF85qs452vg
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm
http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-the-park/what-is-it/exercises.html


https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-the-park/choice/exercises.html 

ČT – četba vlastní knížky 

 

ČTVRTEK 21. 5. 

ČJ – učebnice str. 111/5 (stará učebnice), 111/9 (nová učebnice) – do šk. sešitu, dále si přečti 

růžovou tabulku 

M – dnes nás čeká dělení 9 se zbytkem 

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

- učebnice str. 121/45 (fólie), PS str. 14/7 

Ukázka:  

               

Hrušky jsme rozdělili po devíti, vytvořili jsme jednu hromádku a zbyly nám dvě hrušky, 

příklad zapíšeme takto: 

13 : 9 = 1 (zb. 4) 

 

 (dohromady máme 13 hrušek)                   (utvořili jsme 1 hromádku)          (4 hrušky nám zbyly) 

 

                                  (rozdělovali jsme do hromádek po devíti) 

 

PRV – prostuduj si text v učebnici na straně 64, PS str. 55/1, 3 

Doplňující komentář k učivu: 

První pomoc při uštknutí zmijí: 

 Smyslem je zpomalit vstřebávání jedu, klid, minimální pohyb postiženého, sundat 

stahující předměty, dezinfekce a sterilní krytí rány. 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-the-park/choice/exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=FinaYsqsCuY


 Postižené místo umístit pod úroveň srdce (např. nechat poraněnou končetinu volně 

viset z lůžka či nosítek). 

 Zajistit transport uštknutého do nemocnice – pokud možno s minimem jeho vlastního 

pohybu. 

 Zapamatuj si! NIKDY jed nevysávej ani nezaškrcuj místo uštknutí! 

 

PÁTEK 22. 5.  

ČJ – stará učebnice str. 111/7, 8 (ústně/fólie), nová učebnice str. 111/11, 12 (ústně/fólie) 

M – PS str. 14/8, 9, str. 15/1 

AJ – nauč se další slovíčka, která ti pomohou při čtení a překládání následujícího článku: 

    

 

 

- učebnice str. 33 – poslechni si příběh, přečti jej a přelož: 

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

 

Přeji vám pohodové dny a úsměv na rtech! 

Vaše paní učitelka  

 

 

 

 

 

 

 

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

