
Učivo15. –19. 3. 2021 

Milí třeťáci, vážení rodiče, 

čeká nás již desátý týden on-line výuky od začátku roku. Vedete si skvěle a za to vám patří velký dík. 
Byl to už rok od uzavření škol, který nás zastihl jako druháky. Od té doby jsme se posunuli 
v možnostech učení na dálku a v pátek jste v Teamsech v týmu 3. třída dostali zkušební úkol. Někteří 
z vás si s tím hned poradili. Budeme se to učit, 4. a 5. třída tak již dostávají zadání i odevzdávají úkoly. 
My to tak tenhle týden poprvé zkusíme také. Budu ráda, když ti z vás, kteří to již zvládli, nabídnou 
pomoc ostatním. V on-line výuce pokračujeme již třetí týden stejně. Učíme se společně každý den 
dvě 35minutové „hodiny“ a v pondělí a ve středu se na vás těší paní učitelka Jarmila Piskáčková 
na hodině prvouky a čtení. I nadále bude individuální výuka pro děti s asistentkou pedagoga Adélou 
Odermattovou pokračovat stejným způsobem ve středu i v pátek.                                                                                                                                                                                                                
Naše škola pořádá v rámci celostátního projektu Recyklohraní sběr starých baterií. Vysloužilé baterie 
můžete od 8. do 25. března odevzdávat do sběrné nádoby u školy. 

Přeji vám příjemný týden. 

Vaše paní učitelka Iveta Kohoutová 

 

Pondělí 15. 3. 2021 

Čj – společná on-line hodina 1. část – třídnická hodina  

Zapište si krátké vyprávění do čtení - sloh – Jak trávíš svůj volný čas v tomto období? Napiš, jaké je 

tvé oblíbené místo u vás doma, na zahradě nebo v Hýskově. Kde si rád hraješ?  

2. část  

Řada vyjmenovaných slov po S – Vyjmenovaná slova hrou str. 34/a) b), 35/6, 7 

čtenářský deník – Pokračujeme ve čtení. Přečtěte si další stránku nebo kapitolu ve své knížce a 

udělejte si zápis do sešitu. Přečtěte úryvek ze své knihy ostatním. 

Samostatná práce: 

Vyjmenovaná slova hrou str. 34/4a) – přepiš do sešitu 

Najděte si každý den čas na procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P. Slovní spojení, ve kterých 

chybujete, pište do sešitu. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida 

 

Prv- společná on-line hodina p. uč. J. Piskáčková 

Společně si vypracujeme zbývající cvičení na str. 35 a str. 36. Na hodinu si připravte pracovní sešit a 

penál. 

Ma – Procvičení sčítání a odčítání dvojciferných čísel 

1) Minutovky – 2. díl – str. 8, cv. 16 

2) PS - str. 18/5 (2 sloupečky), str. 21, cv. 1 – procvič si násobilku 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida


Zábavné procvičování násobilky: 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/prikladA1.htm 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-

deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html 

 

Aj  

1) Odpovídej na otázky o sobě: Have you got a T-shirt (jumper, coat, shirt)? Máš tričko (svetr, 

kabát, košili)? Yes, I have. (Ano, mám.) No, I haven’t. (Ne, nemám.) 

Have you got jeans (shoes, socks)? Máš džíny (boty, ponožky)? 

Zopakuj si slovíčka – oblečení 

2) Písnička: Head and shoulders 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs 

3) Písnička: This is me (na naučení a procvičení částí těla) 

 https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI&ab_channel=ELFKidsVideos 

4) Pracovní sešit str. 41, cv, 6 a 7 

 

Úterý 16. 3.  

Ma – Společná on-line hodina – Příklady typu 297 + ? = 305 

1) Řetízky početních příkladů: 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_dvo_sc4.htm 

2) PS – Ma 2. díl – str. 21/2 - 6 

3) Samostatná práce: učebnice str. 67, cv. 4 (Z ofocené stránky v učebnici opiš do sešitu a 

vypočítej.) 

 

Čj – Společná on-line hodina - Vyjmenovaná slova po S – SÝKORA – SÝČEK – SYSEL  

1) Slova příbuzná: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-

vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm 

2) Učebnice str. 71 – ústně 

3) Vyjmenovaná slova hrou str. 40 

 Samostatná práce: Vyjmenovaná slova hrou str. 34/4b) – přepiš do sešitu 

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

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

Vyzkoušej si dvakrát za sebou. Slovní spojení, ve kterých jsi chyboval, zapiš do sešitu. 

Prv - pokuste se zamyslet nad tím, co znamená minulost (jsou to události, které se už staly), 

současnost (události, které se právě dějí) a budoucnost (události, které nás teprve čekají).                                    

V pracovním sešitě vypracujte na str. 38 cv. 1, 2. 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/prikladA1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI&ab_channel=ELFKidsVideos
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_dvo_sc4.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni3.html


 

Středa 17.  3.  

Ma - Společná on-line hodina:  - Příklady typu 372 - 6 

1) https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpa_od1.htm 

 

2) Společně příklady s rozkladem do sešitu. 

3) Samostatně – PS – Ma 2. díl – str. 18/6 (2 sloupečky) 

 

 

Aj - Společná on-line hodina:  Otázka Whose? Čí? 

1) Učebnice str. 40 (poslech 10) – poslech, čtení 

2) PS 40 

Čtení -  p. uč. J. Piskáčková - na online hodinu  si připravte čítanku, pero a sešit Čtení - sloh.   

Nezapomeňte se naučit básničku Měsíce. Vyzkouším si ji. 

Čj  SÝKORA – SÝČEK – SYSEL – procvičení učiva 

1) Pracovní sešit str. 44/ 1 – 4 (nahoře) 

2) Učebnice str. 71/2a) – přečti a doplň i/ y, pravopis odůvodni.                                                                         

Víš, jak vypadá sýkorka? Zkus si ji vyhledat. Pokud máte na zahradě krmítko, tak pozoruj 

ptáčky. 

3) Napiš toto cvičení jako diktát. (Upozorněte na V České republice a čárku v souvětí.) 

Znovu přečti a pak společně opravte, chyby vyznačte zeleně a pod diktát zapište opravu. 

 

Čtvrtek 18. 3. 

Aj  

1) Učebnice str. 41 (poslech 11) – znovu si poslechni příběh. Druhý poslech s opakováním 

(poslech 12). 

2) Pracovní list Clothes (příloha) – doplň 1. sloupeček a slova k obrázkům, vybarvi si a procvič 

Čj - Společná on-line hodina: Procvičování vyjmenovaných slov po S: SYČET – SYPAT 

1) Učebnice str. 72 – žlutý rámeček a cv. 2 do sešitu 

2) Vyjmenovaná slova hrou – str. 41  

Ma – G - Společná on-line hodina: Kruh a kružnice  

Dobrovolný úkol –  pod dohledem rodičů nakresli obrázek pomocí kružítka a pravítka (kdo již splnil 

minulý týden, může si nakreslit další obrázek) 

1) Společné rýsování pomocí pravítka do velkého sešitu 

2) Pracovní list z geometrie (Kruh, kružnice - příloha) 

 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/usecka1.htm 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpa_od1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/usecka1.htm


Prv - v pracovním sešitě str. 38 vypracuj cv. 3, 4, 5. 

 

Pátek 19. 3.  

Čj – Procvičení vyjmenovaných slov po S: SYČET - SYPAT 

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

Samostatně: Pracovní sešit str. 44/ 1 – 4 (dole) 

 

Ma – Společná on-line hodina: (2 x 35 minut) 

Matematický klokan – Kategorie Cvrček (bude zadáno a vysvětleno v on-line hodině), připravte si 

sešit a penál 

 

Čj – čtení ve své knize + zápis do čtenářského deníku  Psaní – další strana v písance 

 

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

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

 

Tento týden mi ofocené práce odevzdejte do neděle 21. 3. do týmů Matematiky a Českého jazyka na 

Teamsech: 

(při on-line hodině si znovu vysvětlíme) 

1) ČJ - společně zkontrolovaný diktát (zapsaný počet chyb) 

2) Čj - pondělní vyprávění – v sešitě čtení/sloh 

3) Ma – příklady v sešitě (z ofocené strany v učebnici str. 64, cv. 5) 

VPv + Prv úkol z předminulého týdne trvá.  Termín odevzdání: do 21. 3. 2021 

 

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

Hv – Jak se ti líbí písnička od Jaromíra Nohavici? Dobrovolný úkol – napiš si ji do svého zpěvníčku. 

https://www.youtube.com/watch?v=Se2fAu5TiOM 

Cup song https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI 

Někteří z vás si již minulý týden vyzkoušeli, přidejte se i ty      . 
Nácvik doporučuji podle tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=GOgKxY7muwo 
Až budeš mít vyzkoušeno a natrénováno, můžeš ostatním předvést na on-line hodině. 

 
Tv  
Milé děti,  
váš úkol na další týden je tato “abeceda tělocviku” (viz příloha).  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni4.html
https://www.matika.in/cs/#2
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
https://www.youtube.com/watch?v=Se2fAu5TiOM
https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI
https://www.youtube.com/watch?v=GOgKxY7muwo


Doufám, že vás to bude bavit a pořádně si protáhnete své tělo a při některých cvicích buďte opatrní, 
mohou být náročnější.  
Všem přeju krásný týden.  Nikola Sonnewendová 
 
Milí žáci,  

tento týden je zadání úkolu pro všechny třídy stejné. 

 

Pojďme se zúčastnit 1. ročníku on-line výtvarné soutěže. V letošním roce na téma:  

                   

     BLUDIŠTĚ 

 

Podle vlastní fantazie nakresli obrázek „bludiště“. Jak si představuješ bludiště či bloudění např. v 

přírodě, ve vesmíru, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v dějinách, v budoucnosti? Vytvoř originální 

výtvarné dílo ☺. Tvořit můžeš libovolnou plošnou výtvarnou technikou (kresba, malba, akvarel, koláž, 

grafika atd.) na libovolný formát.  

Tvoji práci nafoť a pošli prosím  na mail: kamesova@zshyskov.cz  nebo ji můžeš nechat ve skříňce 

před školou (podepsanou vzadu). Nejzajímavější a nejnápaditější práce budou po udělení souhlasu ZZ 

zaslány do soutěže.  

Obrázky pro inspiraci tentokrát neuvádím, nech pracovat svoji fantazii.       

Moc se těším na vaše práce. Pokud se však zapojit nechceš, nemusíš – úkol je dobrovolný. 

         Marie Kamešová 

 



 


