
3. A  Plán domácí výuky do 24. 4. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

Průběžně procvičujte pravopis y/i  doplňováním do PS – Hravá vyjmenovaná slova nebo 
portál Školákov.eu https://skolakov.eu/, www.onlinnecviceni.cz 
 
Zopakujte si názvy slovních druhů i jejich definice, pro připomenutí koukněte sem 
https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ 
 
Blíže poznáme neohebné slovní druhy 
např. příslovce, zde najdeš vysvětlení, jak je správně poznat 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk 
částice: https://www.youtube.com/watch?v=z-xrQUvewTg 
nebo citoslovce https://www.youtube.com/watch?v=fwN8HDRx9kY 
 
Všechny neohebné slovní druhy jsou také popsány v učebnici str. 70–72 a procvičíme je ve 
velkém PS ČJ 3/2.díl:  str. 10/cv.1 a 2, cv.3 jen vybarvit, str.11/cv.1 a cv.3 (stačí zakroužkovat 
správnou spojku) 

   str.12 částice cv.1 a 2, citoslovce cv.3  - nemusíte odesílat 

 

U podstatných jmen zkusíme určit číslo a rod 

- učebnice str. 76 – přečíst žlutý rámeček, cv.2 a cv.3 – jen ústně 

- učebnice str. 78 – opět přečíst žlutý rámeček, cv.2 – ústně 

- k určování rodu vám poslouží toto video 
https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0 

PS (velký) – str. 14 / cv.3 a str.15/ cv.4 – vyplněné prosím vyfoťte a pošlete na mail do 24.4. 
 
 
Psaní str.14 Jaký byl první jarní den?  - prosím vyfoťte a pošlete na mail do 24.4. 
   

 
MATEMATIKA 

Procvičíme si písemné odčítání s většími čísly, toto video ti připomene postup  

https://www.youtube.com/watch?v=cxRa4WgvDcM 

Projděte si v učebnici str.97-99  

Písemně vypočítej slovní úlohu str. 98/cv.9 a str.98/cv.3 3sloupečky příkladů i se zkouškou 
(tu provádíme sčítáním rozdílu s menšitelem) –prosím ofoťte a odešlete mi na mail do 24.4. 

PS z M máte doma pro vlastní procvičování libovolné látky, nebudu zadávat konkrétní 
cvičení 

Posílám PL na procvičování  + a -. Doplňujte po částech, na odevzdání máte dva týdny. 
Prosím odeslat do 30.4. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fskolakov.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2lPiN1Nw9ZeYS8KOr_BSSxqJsHFdEYQm2JbfaThGqeleRjrRkXH0IMf1k&h=AT0f58pvl3hTvfO4MoUi6ORB5AvEp7phsALgT1IBA7mOT9XyjQsUH5GKz2Nh71bs89xPGebr7zyE6ObnRFd2supvbQQUF8YYpYyYBDp4l7cIVj7imKgMmBTjJLXMtXT0DrHwzQ2CZ3hDHxnKqSyXV7ip0jWSyt2Y4A
http://www.onlinnecviceni.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk
https://www.youtube.com/watch?v=z-xrQUvewTg
https://www.youtube.com/watch?v=fwN8HDRx9kY
https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0
https://www.youtube.com/watch?v=cxRa4WgvDcM


 

PRVOUKA 

Rostliny - zápis do sešitu - najdeš ho v příloze, nemusíš opisovat, ale můžeš si jen nalepit( 
můžeš i rozstříhat a doplnit zápis obrázky druhů stonků, listu a jeho částí, složeného listu), u 
zápisu HOUBY  je  obrázek nutný 

Nová látka – přečti si str.46 - 47 Společné znaky živočichů 

Přikládám i PL – Rostliny. Zkus si doplnit bez použití učebnice a sešitu (cv.6  nemusíš 
kreslit). Kdo to dokázal na jedničku?? 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

People - lidé 
- v příloze posílám nová anglická slovíčka, prosím o vytisknutí (přepsání) a nalepení do 

sešitu Vocabulary, začněte prosím studovat, nejprve spojovačku, doplňovačku a pak 
zkusit slovíčko celé napsat (slovíčka jsou zadána asi na 3 týdny) 

- posílám odkaz, kde začínají brát 7. lekci, děti si můžou pustit a samostatně pracovat – 
je to DOBROVOLNÉhttps://www.youtube.com/watch?v=8MFtWzdeK5M 

 

 

Poznámka: Připomínám možnost  procvičovat si ČJ a M na počítači. Kromě 
www.onlinecviceni.cz  je pro žáky prvního stupně základních škol portál Školákov.eu. 
https://skolakov.eu/ Vysvětlení látky najdete např. na youtube.com Primaúča-Libuška 
https://www.youtube.com/results?search_query=prima%C3%BA%C4%8Da+libu%C5%A1ka 

Skvělým projektem je pořad České televize UčíTelka, který vysílá ČT2 od 9:00 do 
12:00. Vyučování 3. třídy začíná každý den v 10:10. Ale děti můžou sledovat i jiné třídy  

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000003/ 
 

 

                                                                                                                Jana Peterková 
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