
 

 

Vážení rodiče,  
zasílám nové učivo na týden od 27.4. Pokud ještě někdo chcete cvičební úbor vašich 
dětí, tak nabízím středu 8:00 hod. a 10:15 hod. Kdo chce, dejte mi prosím vědět. 
 
Matematika 
1, procvičovat zaokrouhlování na 10 a 100 (vysvětlím na online hodině) + přikládám 
video 
bělásek str. 6 /14,15 
2, cvičný sešit + učebnice str.49/30 (poslední 3 sloupky zaokrouhlit na desítky i 
stovky) 
                      na 10                          na 100 
162                160                                200 
228                 230                               200 
prosím foto 
  
3, Staronová látka - násobení mimo obor násobilky (proberu na středeční online 
hodině) 
 - fólie, učebnice str. 19/4 , 20/7,   
 
příklad 2.7=14   2.70= 140 
- fólie, učebnice str. 21/13, 15 
příklad 5.1=5  pak 5.100 = 500 
 
50 + 40.3= nejprve vynásobím a potom sčítám (můžete si napsat výsledky nad 
příklad) 
4.3=12   40.3=120  50+120=170 
 
Český jazyk 
1, opakovat slovní druhy 1, 2, 5 
2, zajoch str. 47 + nadepsat slovní druhy 1, 2, 5   prosím foto 
3, nové učivo - příslovce (probereme na online hodině) + přikládám video 
učebnice str. 137 rámeček pamatujte si! 
- ústně str. 137/2,3 
4, cvičný sešit + učebnice str. 138/5  prosím foto 
5,  nové učivo - číslovky (probereme na online hodině - středa) + přikládám viideo 
- fólie, učebnice str. 139/2a podtrhni číslovky 
6, písanka str. 22 
7, čtení dle vlastního výběru 
 
Komu nejdou slovní druhy, prosím ať trénuje napří. skolakov.eu. 
 
Prvouka 
1, zopakovat si rozdělení rostlin (přečíst zápisky ze sešitu) 
2, nový zápis do sešitu (prosím naučit rozdělení ovoce a zeleniny + 2 příklady) 
 
Ovoce 
malvice - jablko, hruška 
peckovice - třešeň. broskev 



bobule - rybíz, angrešt 
 
Zelenina 
kořenová - mrkev, petržel 
košťálová - zelí, květák 
listová - salát, špenát 
cibulová - cibule, česnek 
plodová - rajče, paprika 
 
https://youtu.be/ZKWnZbJs2Yk - příslovce 
https://youtu.be/kb2vHBNLZAE - číslovky 
https://youtu.be/Sut3PZk8fKg - zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky 
 
 
 
Všem děkuji za trpělivost a spolupráci, pokud děti chtějí něco dovysvětlit, nemám s 
tím problém. Skvěle funguje doučování na WhatsAppu � . Hezký týden a opatrujte 
se. J.P. 
 

Anglický jazyk – p.u. Dušková 
 

Milí třeťáci,  

   minulý týden jste se seznámili s předložkami místa: on – na; in – v; under – pod. Budeme je 

i nadále procvičovat při on-line výuce. Opakujte si čtení a překlad písničky a textu na str.40 a 

41. 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 stále platí, že se se mnou můžete spojit po telefonu, 

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

 


