
 

Vážení rodiče, 
posílám už poslední učivo na dálku, zbytek už bude pro některé přímo ve škole a pro 
ostatní online. Věřím, že vše zvládneme, děkuji za vaši trpělivost.  
 
 
Matematika  
1,opakovat malou násobilku 
2, staronové učivo - počítání se závorkou (vysvětlím na online hodině) 
(70+6).2 = (70.2) + (6.2) = 140 + 12 = 152   
 
- cvičný sešit + učebnice str. 27/19 (5 příkladů) prosím foto 
 
 3, nové učivo - učebnice str. 28 - 29 (vysvětlím na online hodině) 
násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem 2 postupy: 
4 . 156 = 4.100 + 4.50 + 4.6 =400 + 200 + 24 = 624 
nebo roznásobit zezadu, jako jsme se učili minulý týden u dvojciferných čísel 
4 . 156 = 624  (6.4, 5.4, 1.4) 
POZOR - když je příklad otočený, postup je stejný jako jsme se učili minulý týden 
156.4 = 100.4 + 50.4 + 6.4 = 400 + 200 + 24 = 624 
 nebo roznásobit zezadu, jako jsme se učili minulý týden u dvojciferných čísel   
156.4 = 624 (4.6, 4.5, 4.1) 
 
4, fólie + učebnice str. 28/2 
5, bělásek str. 15  
6, cvičný sešit + učebnice str. 29/8  (4 sloupky) libovolným způsobem prosím 
foto  
 
Český jazyk   
1, opakovat slovní druhy 1 - 10 
- modrásek str. 41/11 + 5 řádků určit slovní druhy 
- modrásek str. 42/13 
2, začínáme mluvnické kategorie u podstatných jmen (nové učivo)  - číslo  a rod 
podstatných jmen (vysvětlím na online hodině - většina už zná) + přikládám video 
- učebnice str. 156 - 161 (přečíst rámečky) 
3, cvičný sešit  + učebnice str. 159/3a,b  prosím foto  
4, cvičný sešit + učebnice str. 160/2 (rozdělit stránku na tři sloupky a 
zařadit podstatná jména podle rodu) 
 POZOR při určování rodu u slov  v množném čísle,  si je nejprve musíme říci v 
jednotném čísle  
r.mužský                                      r. ženský                                 r.střední 
pokoj                                            čepice                                     světlo 
 
 prosím foto  
5, učebnice str. 161/5a fólie (vyhledat podstatná jména a ústně si říci číslo a rod) 
 
Prvouka 
1, zopakovat části rostlin 
2, učebnice str. 53 PLOD+ zápis do sešitu (opět můžete pokračovat bez datumu, 
hned za minulý týden) 



 
plod 
- tvoří se z opylených květů  
- obsahuje semena 
- rozdělujeme na - dužnatý (např. hruška, rajče ...) 
                            - suchý (např. ořech, mák ..) 
3, pracovní sešit str. 50 
  
  Chválím všechny, kteří mi zasílají hotové práce. U některých mám ještě nesplněné 
úkoly, pokud si nevíte rady, ráda vám pomůžu, abych vám také mohla poslat pěknou 
známku či pochvalu. Chápu, že se vám už moc nechce, ale ještě vydržte, budeme to 
učivo potřebovat. Děkuji 
 
https://youtu.be/sYNmsiATpgw - číslo a rod podstatných jmen 
 
 
 
Anglický jazyk: 
Milí třeťáci,  

   někteří máte před sebou poslední týden domácí výuky. Tento týden, z důvodu rekonstrukce 

mé třídy, nebudeme mít společné on-line vyučování. Budete si úkoly plnit samostatně dle 

následujících pokynů: procvičujte si předložky místa: on – na; in – v; under – pod; slovní 

zásobu 6. lekce a on-line cvičení, která máte zde. V pracovním sešitě si zkuste odpovědět na 

e-mail na str. 57. 

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 ☺ 

 


