
 

Vážení rodiče,  
zasílám nové učivo na týden od 20.4. - 24.4. Online hodiny jsou pondělí, středa od 
9:00 hod ČJ a M,  pátek 11:00 hod AJ. 
 
Matematika 
1, opakovat : se zbytkem 2, 3, 4, 5, 6, 7 
2, nové učivo : 8, 9 
na fólii učebnice str. 15/40, 43, str. 16/45, 47 
3, cvičný sešit + učebnice str. 17/56 (4 sloupky) prosím foto 
4, bělásek str. 19/42 (2. a 3. sloupek) 
 
Český jazyk 
1, opakovat slovní druhy 
2, opravit zajocha str. 45 (minulý týden zaslán klíč) 
3, zajoch str. 46 (u podstatných jmen nadepsat 1, u sloves 5) prosím foto 
4, nové učivo - přídavná jména (probereme na online hodině) 
učebnice str. 133-134 ústně 
5, učebnice + fólie str. 136/7 (doplnit spodobu a vyhledat přídavná jména) 
6, cvičný sešit + učebnice str. 135/6 (doplnit i/y a nadepsat 1, 2, 5 - podstatná jména, 
přídavná jména. slovesa)  prosím foto 
7, modrásek str. 38/4, str. 40/8 
Posílám video na přídavná jména 
 
Přídavná jména 
https://youtu.be/R6cN0T_jsoE 

 
Prvouka 
1, učebnice str. 44 - 47 
2, zápis do sešitu 
 
Okrasné rostliny 
1, zahradní  (pivoňka, lilie ...) 
2, pokojové (fíkus, africká fialka ...) 
 
Užitkové rostliny 
1, ovocné stromy a keře ( třešeň, rybíz ...) 
2, zelenina ( okurka, rajče ...) 
3, polní plodiny: 
- obilniny (pšenice, oves...) 
- okopaniny (brambory, řepa cukrovka ...) 
- luskoviny (fazole, hrách ...) 
- pícniny (jetel, vojtěška ...) 
- olejniny (slunečnice, řepka olejka ...) 
- textilní plodiny (len ...) 
 
Všem děkuji za poslané domácí úkoly a chválím za vypracování. Kdo ještě 
nedokončil, těším se na zaslání a obratem opravím. 
Děkuji za vaši trpělivost a pomoc dětem.  
 

https://youtu.be/R6cN0T_jsoE


 

   Úkoly AJ pro 3.A 

Milí třeťáci,  

   tento týden vám zde nebudu ukládat žádné úkoly, protože se budeme učit předložky místa. 

Vše procvičíme při on-line výuce. Takže stačí, když si budete procvičovat 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 stále platí, že se se mnou můžete spojit po telefonu, 

Meesengeru nebo WhatsAppu. Ráda vám se vším poradím. Mějte se krásně a buďte zdrávi  

 


