
 

 

Vážení rodiče, 

posílám učivo na týden od 11.5. 

 

Matematika  

1,zopakovat písemné násobení  
- fólie + učebnice str. 48/22 

2, nové učivo str. 25-27 (vysvětlím na online hodině, dva způsoby) 

- fólie + učebnice str. 25/2, 26/9 

 

12 . 4= (10.4)+(2.4) =48   1.způsob rozkládáme na desítky a jednotky a pronásobíme pomocí 

závorek 

 

12.4=48                             2. způsob počítáme písemně v řádku ze zadu 4.2 a potom 4.1 

 

!POZOR! , když je příklad otočený a jednociferné číslo je jako první, tak je postup následující 

 

 9.18= (9.10)+(9.8) = 162  1.způsob rozkládáme na desítky a jednotky a pronásobíme pomocí 

závorek  

9.18 = 162                         2. způsob počítáme písemně v řádku ze zadu  

 

3, cvičný sešit + učebnice str. 27/15 (klidně bez rozkladu)prosím foto 

4, bělásek str. 14/37  prosím foto 

 

 

Český jazyk   

1, opakovat slovní druhy 1 - 8 (skolakov. eu) 

2, nové učivo - částice 9  (vysvětlím na online hodině) učebnice str. 146-147 (ústně 148/1d)  

                      - citoslovce 10  (vysvětlím na online hodině) učebnice str.148, fólie 148/2 

přidávám video 

 

3, cvičný sešit + učebnice str. 153/7 napiš 4 věty a u 1. a 2. věty urči všechny slovní druhy 

(pozor na slovo se - to je zájmeno)  prosím foto 

4, fólie + učebnice str. 152/3  
5, modrásek str. 41/10 (opakování řazení podle abecedy)  prosím foto 

 

Prvouka 

1, zopakovat podzemní část rostlin, nadzemní část rostlin (stonek) 
2, učebnice str. 51,52 + zápis do sešitu (můžete pokračovat bez datumu, hned za minulý 

týden) 

 

list 
- obsahuje zelené barvivo (chlorofyl) 

- při výživě uvolňuje kyslík do ovzduší 

- části listu ( řapík, čepel) 

- výživa  

nakresli obrázek listu uč. str. 51 dole+připiš výživu listu  

 



 
květ  
- slouží k rozmnožování 

- obsahuje pyl 

 

3, pracovní sešit str. 49 

 

Všechny moc chválím a prosím ještě vydržte. Děkuji za super spolupráci. Jste úžasní ☺.  

 

 

Angličtina: 
Milí třeťáci,  

   Stále si procvičujte předložky místa: on – na; in – v; under – pod. Budeme je i nadále procvičovat při 

on-line výuce. Procvičujte si slovní zásobu 6. lekce a on-line cvičení, která máte zde. 

On-line procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5433 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3467 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5481 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3437 

https//www.skolasnadhledem.cz/game/5468 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5434 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5451 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5472 

   Pokud byste něčemu nerozuměli, tak mi napište na Skype a já se s vámi spojím. Mějte se krásně a 

buďte zdrávi ☺ 

 


