
3. A – Plán domácí výuky do 15. 5. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

- Zopakujte si řady vyjmenovaných slov a vyplňte pracovní list, prosím odešlete do 
15. 5. 

- Slovesa – z minulého týdne již známe slovesné osoby, osobní zájmena ke každé 
osobě a zároveň i číslo – to vše je v tabulce v minulém plánu nebo v učebnici. 
Můžeme tedy začít tyto „věci“ - správně slovesné kategorie - u slovesných 

tvarůurčovat. Nejprve můžete s pomocí tabulky, časem ji odložíme.  
- Vyzkoušejte si: ústně v učebnici na str. 81 cv.2 a 3, str. 82 cv.1, 2 a 3  

písemně ve velkém pracovním sešitě str. 32celá, str. 33 cv.1 a,b 

vyplňte přiložený PL Slovesa a ten mi prosím odešlete do 15. 5. 

 

MATEMATIKA 

Budeme jenom procvičovat to, co bychom už měli znát: 
- Zopakujte si pojmy početních výkonů-v učebnici na str. 3, 4 a 16 

- Připomeňte si postup písemného sčítání a odčítání-vypočítejte celý pracovní list a 

odešlete prosím do 15. 5. 

- G-zopakujte si vzájemnou polohu dvou přímek v rovině, geometrické obrazce, 
názvy bodů a přímek…vyplněný pracovní list také prosím odešlete do 20. 5. 

- Stále je potřeba procvičovat i násobení a dělení v oboru malé násobilky 

 

PRVOUKA 
K zopakování učiva přikládám pracovní list, vyplněný prosím pošlete do 15. 5. 

Při vycházkách do přírody si určitě všímáte, jak se příroda teď na jaře mění. Ale i v dalších 
obdobích roku dochází ke změnám…Přečtěte si o tom v učebnici na str.53–57. Dokážete 
odpovědět (ústně) na otázky na str. 56? 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 Vyplňte a odešlete prosím pracovní list 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÍ ČINNOSTI 
8. 5. Státní svátek - Den vítězství – 75 let od konce 2. světové války 

10. 5. Den matek – Druhou neděli v máji maminky svátek mají… 

 

Na toto téma vyrobte libovolný výrobek (ze stavebnice, papíru...), přáníčko, dárek…nebo 

„namalujte“ (libovolnou technikou) výkres – uvítám fotografie výtvorů   
(dobrovolné do 20. 5.) 

 

 

Děkuji Vám za domácí práci a její odesílání. Už se na vás, děti, moc těším. 
            Jana Peterková 



 

         


