
3.  A – Plán domácí výuky do 12. 6. 2020  

 

ČESKÝ JAZYK 

 Tento týden procvičujeme určování slovních druhů v textu-např. učebnice str.78 cv.4 -

jen ústně 

Dále se zaměříme se na SLOVESA- říkáme si je popořadě ve všech osobách (číslo 
jednotné: 1.os. já čtu, 2.os. ty čteš,..), tomu říkáme, že slovesa časujeme.  Zkoušejte ústně-

např. sloveso sedět, spát, slyšet 
Pro připomenutí: https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ&t=101s 

Určujeme správnou osobu a číslo k danému tvaru, např. poslouchá (kdo poslouchá? 
On, ona, ono poslouchá-je to 3.osoba čísla jednotného). To jsme již zvládli v PL na konci 

května. 

 Tvoříme tvary sloves v dané osobě - např. 2.os. č.mn. od slovesa vyplnit (2.os.č.mn. 
má zájmeno VY, správný tvar je vy vyplníte). Toto učivo procvičte ve velkém PS na str.33 

cv.2,3,4 – prosím vypracované odešlete do 12. 6. 

Nová látka: ČAS sloves. Přečtěte si v učebnici na str. 83 žlutý rámeček (čas minulý 

vyjadřuje co už se stalo, čas přítomný-co se právě děje, čas budoucí-co se teprve stane). 

Ústně si zkuste říkat věty podle zadání ve cv.1,2 a 3 na str.83 a potom na papír napište dvě 
pěkné libovolné věty v čase minulém, přítomném, budoucím (celkem 6 vět) a pošlete do 12. 

6. 

Nezapomínejte ani na pravopis-k procvičování máte PL z minulého týdne nebo si 

vyberte libovolné cvičení z učebnice, PS, na internetu 

 

Psaní – str.5 -odešlete do 12.6. 

 

 

MATEMATIKA 

 Opakujeme násobení násobků deseti jednociferným číslem (např. 30 * 6, 7*40,..) -

zakryjeme nulu, vynásobíme počet desítek a k součinu připíšeme nulu, učebnice str. 124, to 

už umíme😊 

Nová látka: Dělení násobků deseti jednociferným číslem – učebnice str. 127 

Např.120 : 4  Postup: zakryjeme nulu v dělenci, vypočítáme 12 : 4,  napíšeme podíl 3 a 
doplníme nulu, 120 : 4 = 30 

Vypočítejte písemně str.128 cv.8/1. a 2. sloupec a odešlete do 12. 6. 

 Procvičte si i sčítání a odčítání zpaměti - posílám PL barevné počítání -dobrovolné 

 

 

PRVOUKA 

 Opakujeme: ŽIVOČICHOVÉ – dělení podle stavby těla, potravy a místa výskytu-

podívejte se na přehled na str.78 nahoře 

 Pokračujeme dál v kapitole ČLOVĚK na str. 66 a 67. Přehledně zpracované najdete 

také na str.78 - Lidské tělo a Smysly a smyslová ústrojí. Většinu už znáte z druhé třídy. 
Posílám zápis a obrázky – nalepte si do sešitu 

https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ&t=101s


         Jana Peterková 


