
 

 

Vážení rodiče,  

zasílám nové učivo na týden od 4.5. 

 

Matematika  

1, zopakovat násobení mimo obor násobilky 

fólie + učebnice str.21/17   3.50=    3.5=15  3.50=150 

 

2, staronové učivo učebnice str. 22-23 (vysvětlím v pondělí na online hodině) 

fólie + uč. str. 22/1b, 4    str. 23/ 8 (pozor na příklady s 10 a 100 

200:10 = 20, protože 20.10=200 

200:100=2 , protože 2.100=200 

 

3, cvičný sešit str. 23/10 prosím foto 

4, nové učivo - písemné násobení ( vysvětlím ve středu na online hodině) + přidávám video 

fólie + uč. str. 45/2a,b, str. 46/8a, b 

cvičný sešit + učebnice str. 47/14 prosím foto 

 

Český jazyk 
1, opakovat slovní druhy 1, 2, 4, 5, 6 skolakov.eu 

2, nové učivo - zájmena uč. str. 140 - 141 přečíst poučky ( (vysvětlím v pondělí na online 

hodině) 

                      - předložky  uč. str. 141 - 143 přečíst poučky ( (vysvětlím v pondělí na online 

hodině) 

   + přidávám video  

3, cvičný sešit + uč. str.144/7 + urči všechny slovní druhy  prosím foto 

  

ukázka jak na to: 

1           7        1 

středa, před rokem 

 

4, ústně str. 141/2, 1 

fólie str. 143/ 5a, 6a,b 

Připomínám -neslabičné předložky jsou tvořené jen jedním písmenem (souhláskou). 

 

5,  nové učivo - spojky uč. str. 144-145  přečíst poučky ( (vysvětlím ve středu na online 

hodině) 

  + přidávám video   

ústně str. 145/2 

 

6, zajoch str. 48 + určit slovní druhy, které děti zvládnou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

Prvouka 
1, zopakovat ovoce, zelenina (ze sešitu) 

2, učebnice str. 50, 51 + zápis do sešitu 

 

Části kvetoucích rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, plod) 



 

Podzemní část rostlin 

kořen 
- upevňuje rostlinu v půdě 

- přijímá vodu s živinami 

 

  Nadzemní části rostlin   
stonek 
- nadzemní pokračování kořene 

- vede vodu s živinami 

- nese listy, květy a plody 

- podle stavby stonku - dužnatý stonek (byliny) 

                                   - dřevnatý stonek (stromy, keře) 

- podle větvení - strom (stonek tvoří kmen a koruna) 

                        - keř (rozvětvuje se přímo u země, nemá kmen) 

 

+ digitální učebnice PRV 

 

 

Chválím všechny, kteří mi posílají splněné učivo. Kdo má ještě něco k odeslání, tak budu ráda 

a obratem zkontroluji. Jste šikulky a už se na vás moc těším. Rodičům děkuji za velkou 

pomoc při výuce. J.P. 

 
 

https://youtu.be/ZHc0Erl08EU - zájmena 
https://youtu.be/6VcSvFo3_OE - spojky 
https://youtu.be/5MtZR5tmMeg - předložky 
https://youtu.be/t6tN_2yMrbU - procvičení spojek a předložek 
https://youtu.be/SzMKBoDSHRA - rozdíl mezi předložkou a předponou 
 
https://youtu.be/DzP_HcUeDho - písemné násobení 1.díl 
https://youtu.be/-J51knzsXMY - písemné násobení 2.díl 
 

 

   Úkoly AJ pro 3.A 
Milí třeťáci,  

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

procvičovat při on-line výuce. Na str. 43 si zopakujte názvy hraček a při on-line výuce 

budeme tvořit věty o tom, kde která hračka leží podle obrázku. Procvičujte si slovní zásobu 6. 

lekce a on-line cvičení, která máte zde. 

On-line procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5433https://www.skolasnadhledem.cz/game/3467http

s://www.skolasnadhledem.cz/game/5481https://www.skolasnadhledem.cz/game/3437https//w

ww.skolasnadhledem.cz/game/5468https://www.skolasnadhledem.cz/game/5434https://www.

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

 


