
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, která už známe. Procvičíme si jednotné a množné 
číslo. Chvíli se budeme věnovat čtení.  

•ST 1. skupina 8: 00, 2. skupina 9:00 Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po V. Každý si z nich zkusí vymyslet svůj příběh. 
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•PÁ 1. skupina 8: 00, 2. skupina 9:00 máme volno, VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

D. Ú.: psaní deníku, diktát str. 87/12(nahrávku pošlu v úterý), dobrovolný domácí úkol- zašlu vám únikovku����…. 

Čtěte oblíbenou knihu a užijte si prázdniny! 

 

➢Matematika  

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

• 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.  



 

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

• Připrav si učebnici, sešit, PS a pastelky. Budeme se zabývat TABULKOU 0 – 99. V učebnici na str. 52 a v PS: 71/1  

•DU: PS 74/12 a 75/3 

•ČT nebude, je volno – Velikonoční prázdniny. 

 

➢Anglický jazyk ČT nebude, je volno – Velikonoční prázdniny. Prosím, opakujte si ale stále slovíčka! 

 

➢Prvouka  

• PONDĚLÍ 29.3.- 1.skupina v 8h, 2. skupina v 9h  

• UKÁZKY NAZDOBENÝCH VEJDUNKŮ (vyfouklých vajíček) 
• SPOLEČNÉ OPAKOVÁNÍ – testík 😊😊 

• VELIKONOCE = UČ 54, PS 47 - nevyplňujte, na vybraných cvičeních budeme pracovat společně  ���� 

• Na Skypu bude video a hra  

• Připravte si UČ, PS, penál, pastelky ,nůžky, lepidlo, špejli,sešit A5  

• DÚ – do neděle 11.4., nafotit a poslat- připravit 3 listy A4 do Herbáře (ukážu a vysvětlím při hodině) - máte na úkol 14 
dní, protože 5.4.je VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (svátek) a není vyučování ����  


