
Učivo 11. – 15. 1. 2021 

Mílí třeťáci, vážení rodiče, 

pokračujeme i v novém roce … ☺. Věřme, že vše společnými silami zvládneme. Přeji vám hodně sil, 

dobré nálady a hlavně zdraví. On-line výuka bude pokračovat zavedeným způsobem, jen využijeme 

všechny dny k probrání učiva. Pondělí, středa a čtvrtek ve skupinách, tak jako předešlý týden. P. uč 

Odermattová učí celý týden v 1. ročníku, její skupiny se připojí k další skupině o hodinu později. 

V úterý společnou hodinu využijeme k procvičení vyjmenovaných slov a nového učiva v matematice – 

v 9 hodin se na odkaze B připojí skupina A + B. V 10 hodin na odkaze C se připojí skupiny C + D. 

Stejným způsobem jako v úterý proběhne i páteční výuka (v 9 hodin skupiny A + B, v 10 hodin skupiny 

C + D).   

V pátek vás žádám o zaslání učiva ke kontrole (podle zadání v učivu), a budu ráda, když připíšete, jak 

se vám tento týden pracovalo, co se dařilo a co by bylo potřeba znovu vysvětlit.  

Přeji vám všem příjemný týden.                                                                                                                                         

Vaše paní učitelka Iveta Kohoutová 

 

Pondělí 11. 1. 2021 

Čj –společná on-line hodina 

1/ Zapište si tři věty do čtení - sloh – Jak jste si užili sněhovou nadílku? Co zajímavého jste ještě 

prožili? 

2/ čtenářský deník – přečtěte si další stránku nebo kapitolu ve vaší knížce a udělejte si zápis do sešitu 

3/ Vyjmenovaná slova hrou str. 10 -11 – část zvládneme společně, zbytek si děti dokončí samostatně 

 

Ma – Procvičení násobilky 

1) Ústně vyjmenuj násobky 8 a 9 

2) PS 33/ 1 – napiš si 12 násobků 8 a 9 do 1. tabulky (zahrajeme si ve středu) 

- cv. 2 – kdo má hotovo, zapíše si do sešitu 2 další čtveřice příkladů (6, 9, 54 a 48, 6, 8) 

- cv. 3 – vyzkoušejte si jednoduché Sudoku – kdo má hotovo, může si zahrát Sudoku na PC 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/sudoku1.htm 

- Moje sebehodnocení – vybarvi smajlíky podle svých dovedností 

3) https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9 
Vyzkoušej si alespoň 2 cvičení. 

Aj 

1) Odpovídej na otázky: What’s your name? How old are you? What’s your favourite colour? 

What’s your favourite pet (animal)? Zkus se někoho sám zeptat. 

2) What’s your name song 

https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs 

3) Písnička: If you happy 

 https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/sudoku1.htm
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs


4) Učebnice str. 25 – Poslechni si nahrávku č. 40 a sleduj text v učebnici (nahrávky pošlu v e-

mailu), poslechni si ji opakovaně a zkus se přidat.  

5) Zapiš si do velkého sešitu: 

dark hair = tmavé vlasy 

blond hair =  světlé (blonďaté) vlasy 

short hair = krátké vlasy 

long hair = tmavé vlasy 

Nakresli svůj portrét a napiš o sobě větu, jaké máš vlasy. Např. I have got blond long hair. I have got 

short dark hair. (nejprve je délka a pak barva) 

 

Úterý 12. 1. 

V 9 hodin on-line hodina  

Ma - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – vysvětlení a procvičení postupu (rozkladu) 

- Společné příklady do malého sešitu + samostatně vypracovat cv. 2 a 4 z ofocené strany 

v učebnici str. 43 

- Odkaz na procvičení sčítání dvojciferných čísel s rozkladem zpaměti: 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech1.htm 

 

Čj – Vyjmenovaná slova po L: zopakuj si řadu slov zpaměti 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni1.html 

1) Na odkaze procvič vyjmenovaná slova SLYŠET – MLÝN – BLÝSKAT SE (do sešitu si zapisuj 

slovní spojení, ve kterých jsi chyboval) 

2) PS – str. 35 – vypracovat chybějící cvičení 

3) UČEBNICE str. 51, cv. 3 – zapiš si lidová rčení do sešitu, podtrhni vyjmenovaná slova 

 

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

 

Středa 13.  1.  

Ma - Společná on-line hodina:  

1) Násobilka čísla 8 a 9 - PS 33/ 1 –BINGO 

2) Sčítání a odčítání dvojciferných čísel - vysvětlení a procvičení postupu (rozkladu) 

- Společné příklady do malého sešitu + samostatně vypracovat cv. 6 a 7 z ofocené strany 

v učebnici str. 44 

3) Odkaz na procvičení sčítání dvojciferných čísel s rozkladem zpaměti: 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech4.htm 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni1.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech4.htm


Aj - Společná on-line hodina:  

1) Zapiš si do velkého sešitu: 

He has got = He’s got = On má  She has got = She’s got = Ona má 

I have got = I’ve got = Já mám  I have got little ears. = Mám malé uši. 

She has got a little nose. = Ona má malý nos.  He has got a big mouth. = On má velkou pusu. 

2) Učebnice str. 26 – společné čtení vět, procvičení vět a rozhodnutí o pravdivosti vět (yes X no) 

3) PS 26 (poslech. 42) – dokreslení obrázků podle poslechu a doplnění vět 

Čj  

1) Procvičte si vyjmenovaná slova POLYKAT – PLYNOUT – PLÝTVAT – VZLYKAT a slova k nim 

příbuzná na odkaze (do sešitu si zapisuj slovní spojení, ve kterých jsi chyboval) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni2.html 

2) Diktát z učebnice str. 51, cv. 4 – nejprve přečíst, odůvodnit pravopis vyjmenovaných slov a 

pak po větách nadiktovat (upozornit na čárku v souvětí) 

Znovu přečíst a pak společně opravit podle učebnice, chyby vyznačit zeleně a pod diktát 

zapsat opravu 

3) PS 36/1 – 4 (nahoře) 

 

 

Čtvrtek 14. 1. 

Aj  

1) Učebnice str. 27 - Poslechni si příběh (poslech 43) a ukazuj na obrázky 

Znovu si poslechni příběh (poslech 44) a opakuj text 

2) PS 27/7 – čti nahlas a kresli šipky tak, jak procházíš bludištěm 

3) Nakresli si do velkého sešitu robota, napiš jeho jméno - rozhodni, zda je to on (he), nebo ona 

(she), a popiš jeho obličej (otevři si učebnici na str. 26 a použij tyto věty jako předlohu) 

 

Čj - Společná on-line hodina: Procvičování vyjmenovaných slov po L a slov s nimi příbuzných 

LYSÝ –LÝKO – LÝTKO 

1) učebnice str. 52 – zapiš si 4 věty ve žlutém rámečku 

2) ústně cv. 2 a 3 (kartičky s i, y) 

3) procvičení pravopisu na odkaze (do sešitu si zapisuj slovní spojení, ve kterých jsi chyboval) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni3.html 

Ma – G - Společná on-line hodina: Rovina (připravíme si ořezanou tužku č. 2, gumu, pravítko a 

pracovní sešit) - PS 45/2 - 5 

+ Procvičuj si samostatně na další stránce v minutovkách – ke cvičení si napiš datum (pokud máš 

hotovo, procvičuj si na Školákově) 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni2.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni3.html


Pátek 15. 1.  

Čj 

1) Procvičte si vyjmenovaná slova LYŽE – PELYNĚK – PLYŠ a slova k nim příbuzná na odkaze 

 (do sešitu si zapisuj slovní spojení, ve kterých jsi chyboval) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni4.html 

2) učebnice str. 53 – zapiš si 4 věty ve žlutém rámečku 

3) PS 36/1 – 3 (dole) 

 

Ma – Společná on-line hodina: 

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel - procvičení postupu (rozkladu) 

4) Společné příklady do malého sešitu + samostatně vypracovat cv. 10 z ofocené strany 

v učebnici str. 45 

5) Odkaz na procvičení sčítání dvojciferných čísel s rozkladem zpaměti: 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech1.htm 

Práce navíc: https://www.matika.in/cs/#2  (vyberte si obtížnost a cvičení podle zájmu a schopností) 

https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html 

 

Čj – čtení ve své knize + zápis do čtenářského deníku  

Psaní – další strana v písance 

 

I tento týden mi zašlete nejlépe společným e-mailem v pátek 15. 1. ofocené práce: 

1) společně zkontrolovaný diktát (zapsaný počet chyb) 

2) pondělní 3 věty ze sešitu čtení/sloh 

3) středeční Ma (cv. 6 a 7, z ofocené strany v učebnici str. 44) 

4)  

Nezapomeňte si zazpívat, zacvičit a každý den se proběhnout se venku na čerstvém vzduchu 

☺. 

Úkoly z prvouky na týden od 11. 1. do 15. 1. 2021 

Milé děti, zasílám vám úkoly z prvouky na příští týden. Měli jsme dělat společně pokusy, ale musíme 

to odložit na dobu, až budete zase ve škole.  Začneme novou kapitolu „ Rodina“. 

Úterý 12. 1. 2021 -  namaluj a pojmenuj všechny členy své rodiny (např. bratr Jirka) - do malého 

sešitu (jsou k vyzvednutí ve skřínce u školy), nebo na papír. 

Středa 13. 1. 2021 -  pracovní sešit str. 24, cv. 1, 2, 4. 

Čtvrtek 14. 1. 2021 – pročti si ofocenou stranu 28 z učebnice, pak vypracuj v pracovním sešitě cv. 1.  

Do malého sešitu, nebo na papír napiš název povolání, které se Ti líbí, a namaluj obrázek (např. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni4.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech1.htm
https://www.matika.in/cs/#2
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html


cukrářka – namaluj dorty, zedník – namaluj zeď, dům, prodavačka – namaluj obchod, spisovatel – 

namaluj knihu apod.). 

Zdraví vás p. uč. Jarmila Piskáčková 

 

VPv - Sněhulákovník (výtvarný námět od p. uč. Marie Kamešové) 
Vyber si jednoho sněhuláka, který se ti nejvíce líbí, a zkus ho nakreslit (nejlépe na čtvrtku). Pak ho 
ještě vystřihni. Ze všech sněhuláků, které přinesete do školy, vyrobíme společně vlastní 
sněhulákovník ☺. 
 

 


