
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 Zahrajeme si „pamatováka“. Budeme se věnovat vyjmenovaným slovům po V, 
podíváme se na předponu vy-, vý-. UČ 86, 87/10, PS: 4/2 

•ST 1. skupina 8: 00, 2. skupina 9:00 Podíváme se na rod mužský životný, neživotný a odhalíme zapeklité dvojice 
vyjmenovaných slov po V. UČ: 87/11 PS str.5 /4, 6/6 

•PÁ 1. skupina 8: 00, 2. skupina 9:00 Trénujeme vyjmenovaná slova a seznámíme se s pády. Uč 88,89 PS str.7 

D. Ú.: psaní deníku, diktát str. 91/23(nahrávku pošlu v úterý), dobrovolný domácí úkol-šifra PS str. 6/8 

 

➢Matematika  

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

• Připrav si PSII., učebnici, pastelky a tužku.  Koukneme se na slovní úlohy v učebnici: 52/3 a 53/4,6. Zahrajeme si ABAKU: 
53/5 a v PS 73/7.  

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



• Připrav si učebnici, sešit, PS a pastelky. V PS si za luštíme hru „vyměň číslici“ 71/3. Koukneme se na posloupnost čísel 
72/6 a zahrajeme si autobus s muži a ženami: 72/5. 

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

• Připrav si učebnici, modrý velký sešit, PS a pastelky. Podíváme se na indické násobení dvojciferných čísel v PS 74/11,12. 
Rychlíci zvládnou i 74/14.  

DU: PS: 73/8, 75/2,3 

 

➢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. Před hodinou si zopakuj slovíčka OBLEČĚNÍ.  

• budeme opakovat slovíčka OBLEČENÍ. Budeme kreslit různě barevné oblečení na šňůry. V učebnici n a str. 14 a slovíčka ze 
str. 15. v PS 13/8 – vybarvíme obrázky. PS: 14/12. Pokud nám zbyde čas, nakreslíme si postavičky a ty oblékneme.  

•HOMEWORK PS II. 11/4 a 14/13.  

 

➢Prvouka  

• VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 5.4.- VÝUKA NENÍ 😊😊 

• SPOLEČNÉ OPAKOVÁNÍ – na Skypu je opakovací kvíz (12.4. budeme psát testík) ��������  

 


