
Zdravím třeťáky a jejich rodiče, 
posílám rozpis učiva podle rozvrhu na celý týden. Sotva jsme procvičili učivo z 2. ročníku, čeká nás 
znovu domácí výuka. Doufejme, že se po podzimních prázdninách budeme pokračovat společně ve 
škole. Vaše Iveta Kohoutová 
 
Pondělí 19. 10. 
ČJ – společná hodina na Microsoft Teams (podle domluveného rozpisu) – Stavba věty jednoduché 

- Učebnice str. 22 – přečíst žlutý rámeček 
- PS str. 16 

 
Ma – Sčítání a odčítání do 100 

- PS str. 12, cv. 1 – 5 
- PS str. 15 – opakování násobení 

 
Aj – Procvičení slovíček z 1. – 2. lekce 

- Barvy 
- Čísla 1 – 20 
- Školní potřeby 
- Do velkého sešitu napsat otázky podle PS str 13, cv. 8:  What’s your name? (Jak se 

jmenuješ?) How old are you? (Kolik je ti let?) What’s your favourite colour? (Jaká je tvoje 
oblíbená barva?) 

- A napsat odpovědi o sobě – podle vět v PS na str.12 (nahoře v rámečku) My name is 
_________. I am ________. My favourite colour is ________. 

 
Úterý 20. 10. 
Ma – PS 12, cv. 6 - 10 

- PS str. 16 – opakování násobení 
 
Čj – Souvětí - Učebnice str. 24 – přečíst žlutý rámeček 

- Připomeneme si, co jsou to slovesa: např. Co rádi děláte? (běhám, hraju si, kreslím si, 
odpočívám) 

- PS str. 16 
 
Prv - zopakuj si světové strany, jména sousedních států, na kterých světových stranách leží. Vyhledej 

na mapě města, řeky, pohoří. Domaluj povrch mapy ČR. Pracuj s ofocenou mapou (viz příloha). 

Čj – čtení – čti si ve své knize, pak vypravuj o tom, co jsi četl(a) 

 

Středa 21. 10.  

Čj – diktát: Dnes je středa. Začal další říjnový den. Učím se doma a píšu úkoly. Ať se mi to podaří. 

Příští týden nás čekají podzimní prázdniny. 

(Upozorněte děti na zvýrazněné jevy, aby je napsaly správně.) 

- Spojování vět - Učebnice str. 26 – přečíst žlutý rámeček (nahoře i dole) 

- PS – str. 18/cv. 1, 2 

Ma - společná hodina na Microsoft Teams - Sčítání a odčítání do 100 – PS 13 

Aj – společná hodina - nová slovní zásoba – 3. lekce - učebnice i PS str. 14 



Prv - pročti si ofocenou str. 14 z učebnice (viz příloha), v pracovním sešitě str.12 se pokus ve cv. 1 

správně přiřadit názvy jehličnatých stromů (jedle, modřín, borovice, smrk). 

 

Čtvrtek 22. 10.  

Aj – procvičení nové slovní zásoby (3. lekce) 

- Do sešitu si nakresli nebo nalep obrázky zvířat a doplň správné slovo (bird, dog, cat, fish, 

rabbit, spider) 

- Přikresli alespoň jedno další zvíře a vyhledej k němu správný výraz 

Ma – G - společná hodina 

- PS 35/5, 6, 36/1, 2 

- PS 12/11 - 13 (postup s rozkladem sčítance - vzor 28+4=28+2+2=32), (55 – 9 =55 - 5 - 4 =46) 

Čj - společná hodina – spojování vět, stavba souvětí 

- PS 18/3 + str. 19 

Prv - podle ofocené str. 14 z učebnice (viz příloha) vypracuj cvičení 2, 3, 4 v pracovním sešitě str. 12. 

 

Pátek 23. 10.  

Ma – PS 14 (slovní úlohu ve cv. 4 pouze ústně, nebo jako práci navíc) 

- Ve cv. 6 počítáme s rozkladem: 100 – 83 = 100 – 80 - 3 = 20 – 3 = 17 (rozklad si děti říkají 

ústně, nebo mohou psát příklady do malého sešitu a do PS si doplní výsledky) 

ČJ – učebnice str. 28, cv. 1 – nejprve ústně, pak si vyber a napiš 2 souvětí do sešitu a zkus zapsat 

vzorec souvětí. 

- 29/4 – podaří se ti vymyslet souvětí? Vyber si jeden vzorec, zapiš jej do sešitu a napiš k němu 

souvětí 

Písanka – str. 5 

Čj – čtení ve své knize + zápis do čtenářského deníku 

 

Další týden jsou podzimní prázdniny. Využijte je k pohybu na čerstvém vzduchu, najděte si čas na 

čtení, dokončete, co jste tento týden nestihli. Kdo má hotovo, může si procvičovat v minutovkách 

nebo si vyzkoušet úlohy z matematického cvrčka. 

file:///C:/Users/3PAD/Downloads/sbornik_klokan_2019.pdf 

(str. 8 – 11) 

 

Hudební výchova – Aničky hudebka – zazpívejte si pro radost 
https://www.youtube.com/watch?v=RFXJWYOczeU 
 

file:///C:/Users/3PAD/Downloads/sbornik_klokan_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RFXJWYOczeU


Tělocvik 
Zdravím Vás děti, protože se nemůžeme vidět na hodinách tělesné výchovy můžete si zacvičit doma a 
udělat něco pro své zdraví. Vkládám vám odkaz na video, podle kterého si můžete doma zacvičit 
třeba i s rodiči a nebo sourozenci. Je tam celkem 6 videí můžete si vybrat, které se vám nejvíce zalíbí.  
https://m.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&ind
ex=4 
 
Dále vám přikládám tabulku cviků, kterou si můžete doma vyrobit a plnit tak cviky do té doby dokud 
se opět nesetkáme na tělesné výchově a své výkony mi předložit.  
Těším se na vás a doufám, že vás cvičení bude bavit. Zdraví vás paní učitelka Nikola 
 
 
VpV – náměty od paní vychovatelky M. Kamešové 

Vyberte si námět a pusťte se do tvoření ☺. 

Vyrob si svoji podzimní vílu nebo strom z listů. 

Co budeš potřebovat: Papír, tužku, lepidlo a přírodniny – barevné listí, šípky, šišky a kvítky, které 

najdeš na zahradě nebo při procházce. 

Postup: Na podložku si dej větší papír (nejlépe čtvrtku). Potom už skládej přírodniny podle své 

fantazie. Vše můžeš přilepit. Popros rodiče, ať ti pomohou. Budu se těšit na fotografii tvé práce. 

 

 

Téma: Podzim hraje barvami 

Co budeš potřebovat: Papír (nejlépe čtvrtku), vodovky, štětec a kousek vaty, 

černý slabý fix nebo tužku a spadané listy. 

Postup: Na čtvrtku si rozmísti listy různé velikosti. Postupně každý list přitlač 

rukou a přetři vodovkami. Poté smotek vaty namáčej do různých barev a „ťupej“ 

https://m.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&index=4
https://m.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&index=4


na bílá místa. Až vše zaschne, fixem či tužkou listy obtáhni a dokresli podle své 

fantazie.  Můžeš vymyslet i nějaký zajímavý rámeček.                                       

 

   

Zábavná práce navíc: 

Vytvoř si své vlastní pexeso.  Vymýšlej různé dvojice vhodné k opakování učiva. 

           

               


