
Dobrý den ,  

Jak jsem včera psala na WhatsApp, zde jsou doplňující informace k práci na doma.  

Pro zpestření můžete využít procvičování na internetu, např.: www.onlinecviceni.cz 

 

Český jazyk 

Probíráme slovní význam. 

Slova souznačná – slova se stejným nebo podobným významem   UČ str. 22 

Slova protikladná – slova s opačným významem    UČ str. 23 

Slova příbuzná – slova, které mají stejný kořen a podobný význam.   UČ st. 24 

Ještě v úterý jsem ve škole dětem vysvětlila tato slova. Jsou důležitou součástí 
vyjmenovaných slov, proto jsem vám poslala ještě jeden list na procvičení. 

Slova mnohoznačná – jedno slovo má více významů (zebra na silnici, zebra zvíře) 

Slova citově zabarvená – lichotná, či hanlivá 

Tento týden si procvičte slova souznačná, protikladná a příbuzná, v příštím týdnu zbytek a 

trénujte opět slova příbuzná. 

Cvičení v pracovním sešitě ( str. 14, 15, 16, 17,19) si zkontroluji po návratu do školy. Dále 
jsem dětem dala pracovní listy s opakováním ze druhé třídy. Stačí vypracovat každý den 
trošku pro připomenutí. 

 

 

Matematika 

V úterý  jsme si rychle prošli všechny chybějící násobkové řady. Děti již chápou, co je to 
násobilka, jde jen o to, aby se naučily násobky vyjmenovat a postupně si upevnily spoj: 
příklad - výsledek. Tento týden se postupně naučte  násobky 6 a 7, příští týden 8 a 9.  

K procvičování poslouží pracovní sešit, kde jsme si zaškrtali stránky, které si doma děti 
vyplní (str. 5, 6, 7, 8). Dále jsem nakopírovala dostatečné množství příkladů. Stačí vždy 2 
sloupečky u násobilky 6, dva u násobilky 7 atd. Rychlíci mohou samozřejmě vypočítat vše. 
Na dalším papíru jsou příklady namíchané k opakování. Tyto příklady nejsou povinné, stačí 
dva sloupečky z papíru.  

 

 



 

 

Prvouka 

Trénujte dopravní značky (děti by měly mít již z minulého týdne u sebe papír, kde si značky 
mohou vymalovat, pokud papír nemůžete najít, v příloze najdete pár dopravních značek, které 
by děti měly znát). 

Tento týden mi nic nemusíte posílat, jen trénujte zadané. Další informace budou v pondělí 
opět na stránkách školy. 

 

S pozdravem 

Jana Mertlíková 

 

Anglický jazyk 3. ročník (Alena Hornychová) 

1. Nalepíme si nová slovíčka Numbers 11-20 a Colours do Vocabulary. 

2. Na YOUTUBE KIDS (požádej rodiče o pomoc) si zadej: LEARNING COLOURS 
nebo NUMBERS nebo CLASSROOM a klikej na učení, písničky; je tam i pan učitel; 
a opakuj nahlas všechny barvičky, čísla věci ve třídě. 

3. Book – str. 9 – zkoušej číst, nauč se nové věty:  
Can I borrow your rubber, please? [ken aj borou jo: rabə, pli:s] = Můžu si půjčit tvoji 
gumu, prosím? 

Yes, Here you are. [jes, hi:r ju: a:] = Ano, tady máš. 
Book – str. 10 dole – čti barvičky s Quizzim a Ziggim 

4. Pracovní sešit (ten velký, jak v něm čmáráme a vybarvujeme) – strana 10/2 

5. Nezapomeň:  Stand up! Sit down! Hello! Good morning! Good bye! How are you?  

 

Anglický jazyk 3. ročník ( Machačová Yvona) 

1. Nalepíme si nová slovíčka COLOURS ( BARVY) do Vocabulary  

2. Na YOUTUBE KIDS ( požádej rodiče o pomoc) si zadej : LEARNING COLOURS – a 

klikej na učení, písničky, je tam i pan učitel a opakuj nahlas všechny barvičky. 

3. Můžeš si stejnou cestou dělat i NUMBERS – 0 – 20, 0-100 a CLASSROOM. 

4. Book : strana 10 / čti barvičky dole s Quizzim a Ziggim. 

5. Pracovní sešit ( ten velký, jak tam čmáráme a vybarvujeme) – strana 10 / 2 



6.Stand up ! Sit down! Hello! Good Morning! Good Bye! Těším se na tebe! 

 


