
3.ročník  

1.skupina –Adam, Matouš, Ráďa, Ema K.  

2.skupina –Matěj T., Matěj V., Venda, Emily  

 

➢Český jazyk  

•ÚT 1.skupina 9:45, 2. skupina 10:45 Trénujeme vyjmenovaná slova po s UČ 78/8, 10 PS: 38/1,2, podíváme se na zapeklité 

dvojice ve vyjmenovaných slovech po s 

•ST 1. skupina 8: 00, 2. skupina 9:00 Společná práce s příběhem (více se dozvíte při hodině). Seznámíme se s rodem 

mužským, ženským, středním PS: 39/3, 5 

•PÁ 1. skupina 8: 00, 2. skupina 9:00 Zopakujeme si, co už známe a budeme pozorovat slova. Vysvětlíme si, co znamená 

jednotné a množné číslo. UČ 80,81 

D. Ú.: psaní deníku, diktát str. 79/15 (nahrávku zašlu v úterý), dobrovolný domácí úkol PS:str. 39/4, čtěte si svou oblíbenou 

knihu 

 

➢Matematika  

•PO 1. Skupina 10.00-10.30; 2. Skupina 10.30 –11.00  

• Připrav si PSII., učebnici, pastelky a tužku. Pokud máš, připrav si 4 kostičky. Zahrajeme si hru SOVA z učebnice 48/2. 

Zkusíme vyřešit výstaviště PS 67/4. Postavíme si jednu stavbu a tu budeme zkoumat z různých pohledů: uč. 49/5 a PS 68/5 



DU: zahraj si matematickou hru na tabletu/počítači, NEBO opakuj násobilku.  

•UT 1. Skupina 8.30 –9.15; 2. Skupina 9.15 –10. 00  

• Připrav si učebnici, sešit, PS a pastelky. Zkusíme vyřešit PARK, PYRAMIDY. Uč. 49/4, PS 68/6, 69/10, učebnice 51/12 

•DU: PS 68/7  

•ČT 1. Skupina 10 -10.30; 2. Skupina 10.30 –11.  

• Připrav si učebnici, modrý velký sešit, PS a pastelky. Budeš potřebovat krabičku (nahradí nám autobus) a 2 druhy figurek 

(do autobusu budou nastupovat muži a ženy). Figurky ti nahradí 2 druhy těstovin, nebo kostičky lega ve 2 barvách… 

budeme hrát AUTOBUS PS 69/11 a PS str 70. Pokud zbude čas, koukneme se na zvířátka pod maskou v uč. 50/9. 

DU: na Skypu bude „tajný obrázek“, zapsaný šipkovým zápisem. Tvým úkolem je do zeleného sešitu obrázek nakreslit.   

 

➢Anglický jazyk 

 ČT první skupina 8.30 –9.15, druhá skupina 9,15 –10.00  

• Připravte si učebnici, PS a sešit. Psaní potřeby a pastelky. Naučíme se vazbu SHE /HE USUALLY WEARS….WHOSE ….THIS 

IS, THESE ARE… Před hodinou se podívej na PL na Skypu – slovíčka OBLEČENÍ, podívej se, co jsou pro tebe nová slovíčka.  

• budeme opakovat slovíčka OBLEČENÍ. Kreslit postavu (I have got blue skirt, green cap, Brown jacket…). V uč. Budeme na 

str. 13 a 14. Zapíšeme si do sešitu základní vazby He/she usually wears…Whose…. This is, these are.  V PS: rozdělíme 

housenky 10/2,3 

•HOMEWORK PS II. 10/2,3 – přepiš z hodiny rozdělené věty – NEDĚLEJ PŘED HODINOU!! + 13/10.  



 

➢Prvouka  

• PONDĚLÍ 22.3.- 1.skupina v 8h, 2. skupina v 9h  

• zápis do sešitu A5 (z minulé hodiny) 

• SPOLEČNÉ ZNAKY ROSTLIN, ČÁSTI TĚLA KVETOUCÍCH ROSTLIN = UČ 55-58, PS 48,49 - nevyplňujte, na vybraných cvičeních 

budeme pracovat společně       

• Na Skypu bude video a hra  

• Připravte si UČ, PS, penál, pastelky ,sešit A5  

• DÚ – do neděle 28.3., nafotit a poslat- jakýmkoliv způsobem nazdobit vejdunek (vyfouklé vajíčko) + zápis 


