
11. – 15.5. 
 
JČ – Pracovní sešit vyjmenovaná slova str. 58 celá – vyfoťte a pošlete ke kontrole 
Jako pomůcku přikládám obrázek, který si překreslete do sešitu JČŠ.  
Procvičování předpony vy/vý: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni5.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M – procvičíme si sčítání více sčítanců - učebnice str. 100/cv. 24 napište do MD vyfoťte a pošlete. 
Pracovní sešit str. 4/ cv. 8, 9 – výpočty u slovních úloh udělejte písemně (pod sebe). 
 
G - Kdybychom byli ve škole, učili bychom se rýsovat s kružítkem. Vezměte si kružítko a budeme si 
hrát – rýsovat. Zkuste mi pomocí kružnic a oblouků nakreslit obrázek (kružnice neobtahujte). Pak ho 
vybarvěte a pošlete. Já jsem Vám jeden vložila do přílohy, ten kdysi dávno kreslila moje dcera pomocí 
kružítka. Vím, že jste velmi šikovní a vymyslíte si svůj vlastní kružítkový obrázek. 
Pokud zrovna doma nemáte kružítko, pošlete úkol, až kružítko pořídíte (do konce týdne). 
 
Prv – Budeme pokračovat v kapitole - Části kvetoucích rostlin 
Povídání a výklad pokračování této kapitoly si pusťte ve videu. Udělejte si zápis (je také přiložen 
v příloze) a namalujte obrázky. Zápis je dnes delší, proto si ho klidně rozložte na dva dny.  

https://youtu.be/cRpQGM-Np9E 
uč. str. 50 
 
 
 
12.5. 
JČ – pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 59/cv. a, b (neposílejte ke kontrole, až budeme mít celou 
stranu) 
Učebnice str. 80 – prohlédněte si obrázky, přečtěte si věty i říkanku a všímejte si vyjmenovaných slov. 
Přečtěte si také žlutý rámeček a zaměřte se na tvary brzy – brzičko. 
Cviční 2 napište do JČŠ. Prosím vyfoťte a pošlete ke kontrole. 
 
Měli jste se naučit vyjmenovaná slova po Z. Posílám odkazy k procvičení tvarů a slov příbuzných. 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/tvary-vyjmenovanych-
slov/cviceni1a.htm 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/sibenice/hraZ.html 
 
M – dodělejte si str. 4 v pracovním sešitě, cvičení 11 nechám na dobrovolnosti, ještě jsme to nedělali. 
K procvičení slovních úloh je odkaz níže. Výpočty si pište na papír nebo tabulku, počítejte klidně i pod 
sebe (už to umíme). 
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-nad100-1-uroven/1271 
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Čítanka str. 118-120 Smetanově bílé sluchátko, říkanky a pranostiky  
 
 
13.5. 
 
Dobrý den moji milí, ve středu se vždy vidíme ve videohovoru. Teď to bohužel nejde. Hned jak budu 
s Františkem doma, tak se zase spojíme. 
Posílejte prosím úkoly včas a pravidelně. Každou volnou chvilku je kontroluji, je to velmi časově 
náročné, když pošlete úkoly za více dní. Děkuji za pochopení. 
 
Posílám dnešní várku učení: 
 
JČ – pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 59/cv. c, d (neposílejte ke kontrole, až budeme mít celou 
stranu) 
Velký pracovní sešit str. 47 celá, vyfoťte a pošlete ke kontrole 
Pozor na tvary brzy – vyjmenované slovo 
                          brzičko – přípona -ičko 
 
Procvičování vyjmenovaných slov: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisna-cviceni/diktaty-Z1.htm 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisna-cviceni/diktaty-Z2.htm 
 
M – pracovní sešit str. 5/ cv. 2,3,4 
Vyzkoušíme, jestli jste nezapomněli násobilku - učebnice str. 108/cv.2 do MD vyfoťte a pošlete ke 
kontrole. 
 
K procvičení slovních úloh je odkaz níže, dnes už jsou trošku těžší než včera. Výpočty si pište na papír 
nebo tabulku, počítejte klidně i pod sebe (už to umíme). 
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-nad100-2-uroven/1237 
 
Prv – pracovní sešit str. 12 a 13 - jestli jste vše vyplnili správně, můžete si zkontrolovat na: 
https://interaktivita.etaktik.cz/book/75.1 
 
 
14.5. 
 
JČ – učebnice str.81/cv. 3 přečtěte si věty a odpovězte na otázky pod textem 
Pozorně si přečtěte žlutý rámeček. Pozor na rozdíly nazývat se a zívat.  
Cvičení 4 napište do sešitu JČD, vyfoťte a pošlete ke kontrole. 
Velký pracovní sešit str. 48/cv.1,2 
Procvičování z vyjmenovaných slov po Z: 
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-1-uroven/424 
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/6054 
 
M – pracovní sešit str. 6 celá pošlete prosím ke kontrole. 
Vyzkoušejte si, jak ovládáte hodiny: 
https://www.umimematiku.cz/pocitani-hodiny-poznavani-1-uroven/1103 
pište ve formátu např. 7:45 
Procvičujte u střílečky násobilku: 
https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitExercise 
 
Prv – Čeká nás poslední kapitola – části rostliny – květ a plod. 
Výklad učiva najdete ve videu. Zápis do sešitu také přikládám do přílohy. Zápis je delší, klidně si ho 
rozložte na dva dny (třeba místo zítřejšího psaní). 
https://youtu.be/J6LaAIrSu9Y 
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15.5. 
 
Krásný dobrý den moji milí, 
 
opět tu máme poslední den v týdnu. Čeká nás opakování všech vyjmenovaných slov. Tak jdeme na to: 
JČ - velký pracovní sešit str. 48/ cv. 3,4 
Pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 59/e – máme hotovou celou stranu, proto prosím vyfoťte a 
pošlete ke kontrole. 
 
Procvičování online: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm 
a střílečka https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-mix?source=explicitExercise 
 
M – pracovní sešit str. 7 celá – pošlete prosím ke kontrole 
 
Procvičování najdete na odkazech: (vpravo nahoře je bílá šipka pro překliknutí na další příklady) 
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-
hradu/prikladyA1.htm 
 
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-
hradu/prikladyB1.htm 
 
Čítanka str. 121 Proč jsou Velikonoce pokaždé jindy 
Str. 122 Přijde jaro přijde a str. 123 báseň Modrá 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-mix?source=explicitExercise
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyB1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyB1.htm

