
Učivo 18. – 22. 1. 2021 

Mílí třeťáci, vážení rodiče, 

pokračujeme i tento týden ☺. On-line výuka bude pokračovat stejně jako předešlý týden. Děkuji 

všem rodičům, že pomáháte dětem se na výuku pravidelně včas připojovat a pomáháte jim zvládat 

probírané učivo.   

I tento 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 18. 1. 2021 

Čj –společná on-line hodina 

1/ Zapište si tři věty do čtení - sloh – Jak jste si užili sněhový víkend? Co zajímavého jste ještě prožili? 

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

Vyberte si úryvek a přečtěte jej ostatním. 

3/ Vyjmenovaná slova hrou str. 12 -13 – část zvládneme společně, zbytek si děti dokončí samostatně 

 

Ma – Procvičení sčítání a odčítání dvojciferných čísel 

1) Procvičte si učivo z minulého týdne na PC: 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech3.htm 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech6.htm 

2) Vypočítejte s rozkladem do sešitu: 

27+34=   84-68= 

36+29=   63-14= 

38+58=   57-39= 

39+43=   75-16= 

26+45=   38-29= 

 

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 

4) Učebnice str. 28 – Poslechni si nahrávku č. 45 a ukazuj na obrázky v učebnici (nahrávky pošlu 

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

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech3.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/plamn_dvojc_prech6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs


5) Zapiš si do velkého sešitu: 

mum = maminka  brother = bratr 

dad =  tatínek   sister = sestra 

grandma = babička  me = já 

grandpa = dědeček  my family = moje rodina 

6) PS 28/1 Nakresli obrázek své rodiny a napiš názvy členů rodiny.  

 

Úterý 19. 1. 

Ma – Společná on-line hodina  

Písemné sčítání – vysvětlení nového učiva 

1) Společné příklady do malého sešitu + cv. 2 a 5 z ofocené strany v učebnici str. 48 - 49 

2) Odkaz na procvičení písemného sčítání (1. cvičení bez přechodu, 2. a 3. cvičení 

s přechodem): 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_dvojc1.htm 

 

Čj – Společná on-line hodina  

Vyjmenovaná slova po L: zopakuj si řadu slov zpaměti 

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

1) Procvičení vyjmenovaných slov POLYKAT – PLYNOUT – PLÝTVAT - VZLYKAT (do sešitu si 

zapisuj slovní spojení, ve kterých jsi chyboval) 

2) Vyjmenovaná slova hrou – str. 14  

3) Samostatně z učebnice str. 51, cv. 2a) - písemně do sešitu  

 

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

https://www.youtube.com/…i3A  pro zájemce odkaz na písničku Vyjmenovaná slova po L 

 

Středa 20.  1.  

Ma - Společná on-line hodina:  

1) Písemné odčítání – vysvětlení nového učiva 

Společné příklady do malého sešitu + samostatně vypracovat cv. 2 a 5 z ofocené strany 

v učebnici str. 50 - 51 

2) Odkaz na procvičení písemného odčítání (1. cvičení bez přechodu, 2. a 3. cvičení 

s přechodem): 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_dvojc1.htm 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_dvojc1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni2.html
https://www.youtube.com/watch?v=d0YjyXwyi3A
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_dvojc1.htm


Pusťte si výukové video: https://www.youtube.com/…S70  

- Zapiš si tyto příklady do sešitu a pak počítej souběžně s videem 

 

Aj - Společná on-line hodina:  

1) Zapiš si do velkého sešitu: 

Who is this? = Who’s this? = Kdo je to?   

It is me. = It’s me. = To jsem já.  

It is my sister. = It’s my sister. = To je moje sestra.  This is my brother. = To je můj bratr.  

2) Učebnice str. 28 – čtení (poslech 46) + str. 29 - věty k obrázku (zopakujte si jména dětí podle 

str. 2 – 3 Jet, Spike Kat, Nick) – čtení, vyhledávání, přiřazování 

3) PS 28 – čtení vět a přiřazení k obrázku 

Čj  

1) Procvičte si vyjmenovaná slova LYSÝ – LÝTKO – LÝKO 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/cviceni3.html 

2) Diktát z pracovního sešitu str. 35, cv. 5 (nahoře) – nejprve přečíst, odůvodnit pravopis 

vyjmenovaných slov a pak po větách nadiktovat (upozornit na čárku v souvětí) 

Znovu přečíst a pak společně opravit podle pracovního sešitu, chyby vyznačit zeleně a pod 

diktát zapsat opravu 

3) Vyjmenovaná slova hrou – str. 15  

 

Čtvrtek 21. 1. 

Aj  

1) Učebnice str. 29 - Poslechni si říkanku (poslech 47) a sleduj text 

How many? = Kolik?  a lot = hodně 

2) PS 29/3 – přečti si věty a pak podle obrázku doplň jména dětí, cv. 4 – vyber slova z nápovědy 

a doplň věty 

3) Napiš do velkého sešitu 2 pravdivé věty o sobě (věty v pracovním sešitě str. 29 použij jako 

předlohu) Např. Nemám bratra. I haven’t got a brother. Mám dvě sestry. I have got two 

sisters. 

 

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

LYŽE – PELYNĚK - PLYŠ 

1) Vyjmenovaná slova hrou – str. 16 

2) procvičení pravopisu na odkaze  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIBssLhSS70
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni3.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni4.html


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

a pracovní sešit) - PS 47 

Násobilka čísla 4 a 5 - PS 33/ 1 –BINGO 

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

hotovo, procvičuj si na Školákově) 

 

Pátek 22. 1.  

Čj  - Společná on-line hodina: 

1) Procvičte si vyjmenovaná slova po L 

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

2) Vyjmenovaná slova hrou – str. 17 

3) Nová řada: Vyjmenovaná slova po M (učebnice str. 55) – napiš si slova do sešitu a nauč se je 

vyjmenovat zpaměti 

 

Ma – Společná on-line hodina: 

Procvičení písemného sčítání a odčítání  

1) Na odkazech: 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_dvojc2.htm 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_dvojc2.htm 

2) V sešitě - společné příklady do malého sešitu 

3) Samostatně zapiš pod sebe a vypočítej: 

26 + 62  19 + 50  27 + 33  15 + 56  63 + 29 

98 – 40  89 – 15  98 – 58  74 – 25  65 - 17 

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 22. 1. ofocené práce: 

1) společně zkontrolovaný diktát (zapsaný počet chyb) 

2) pondělní 3 věty ze sešitu čtení/sloh 

3) pondělní a páteční Ma (příklady v malém sešitě) 

4) foto sněhuláka ☺ 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni4.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_dvojc2.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_dvojc2.htm
https://www.matika.in/cs/#2
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html


Úkoly z prvouky na týden od 18. 1. do 22. 1. 2021 

Milé děti, zasílám vám úkoly z prvouky na příští týden. Doufám, že vše dobře zvládnete. 

Úterý 19. 1. 2021 -  vypiš do malého sešitu názvy různých pěti povolání. Ke každému napiš, co 

dotyčný vykonává (např. lékař – léčí, truhlář – vyrábí nábytek) 

Středa 20. 1. 2021 -  pracovní sešit str. 25, cv. 2, 3, 4 

Čtvrtek 21. 1. 2021 – do malého sešitu nakreslete, jaké máme bankovky, jaké mince i s jejich 

hodnotami 

Zdraví vás p. uč. Jarmila Piskáčková 

 

VpV úkol ☺ připravila p. uč. Marie Kamešová 

Milí žáci, 

minulý týden jste měli za úkol nakreslit sněhuláka podle předlohy. Tento týden napadl sníh, a tak si 

můžete sněhuláka postavit.  

A kdyby bylo sněhu málo, 

i to by se třeba stalo, 

sněhuláček stačí mini,  

postav prostě sněhuláčí mimi ☺. 

Zkuste však zapojit fantazii a na ozdobu použijte nějaké přírodniny. Foto pošlete vaší paní učitelce. 

 



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

☺. 

Zdraví vás p. uč. Nikola Sonnewendová  Rozvrhněte si úkoly do více dnů a postupně je splňte. 

JMÉNO:    
ÚKOL z Tv DATUM SPLNĚNÍ 

Turistika 1km    
Gymnastika (protahovací cviky, min. 10)    
Plank 30 sekund (prkno na loktech)    
30 dřepů    
15 dřepů s výskokem    
10 kliků    
20 sedů-lehů    
30 skoků přes švihadlo/žabáky    
20 x hod na cíl    

 


