
Učivo 22. –26. 3. 2021 

Milí třeťáci, vážení rodiče, 

téměř všichni jste zvládli nový způsob práce – odevzdávání úkolů do Teamsů. Mám z toho radost. 
Myslím, že to ulehčí práci mně i vám. Tento týden budou 4 zadání úkolů (pondělí – čtvrtek) a 
dobrovolný výtvarný úkol. Můžete vkládat každý den hned po splnění úkolu, nebo i později až do 
neděle. Velká pochvala dětem i rodičům, kteří se zapojili do projektu Šetříme vodou, a přispěli svými 
nápady. V on-line výuce pokračujeme již čtvrtý 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. Snad nás tentokrát nebude zlobit technika.  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 do 25. března odevzdávat do sběrné nádoby u školy. 

Přeji vám příjemný první jarní týden. Najděte si čas na pohybové aktivity na čerstvém vzduchu. 

Vaše paní učitelka Iveta Kohoutová 

 

Pondělí 22. 3. 2021 

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

Zapište si krátké vyprávění do čtení - sloh – Co hezkého jsi prožil? S kým trávíš svůj volný čas a co ti 

dělá radost?   

2. část  

Řada vyjmenovaných slov po S – Vyjmenovaná slova hrou str. 45 – vybarvi obrázek 

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. 42/1a) – 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 zkontrolujeme zbývající cvičení na str. 36 a str. 38.                                                                                      

Na hodinu si připravte pracovní sešit a penál.  

Ma – Procvičení sčítání a odčítání dvojciferných čísel 

1) Minutovky – 2. díl – str. 4, cv. 8 

2) PS - str. 18/7 (2 sloupečky) 

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


3) Procvičuj si násobilku na odkazech: 

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) Pracovní list 8. Clothes (z minulého týdne) – znovu si přečti slovíčka, pak doplň 2. sloupeček  

Pokud jsi jej již vyplnil, trénuj psaní do velkého sešitu. Říkej si slovíčka nahlas. Když zvládneš 

přepis, můžeš zkusit i diktát. 

Úkol navíc: dokresli do obrázkového slovníčku další oblečení a pojmenuj 

 

3) Písnička: Head and shoulders 

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

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

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

5) Pracovní list 7. Body (příloha) – doplň 1. sloupeček a slova k obrázkům, vybarvi si a procvič 

 

 

Úterý 23. 3.  

Ma – Společná on-line hodina – Příklady typu 240 - 60, 245 - 60 

1) Řetízky početních příkladů: 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_dvo_od3.htm 

2) PS – Ma– str. 23/1 - 3 

Samostatná práce: učebnice str. 70, cv. 3, 4, 5 (Z ofocené stránky v učebnici opiš do sešitu a vypočítej. 

U slovní úlohy zápis, příklad, odpověď.) Hotovou práci ofoť a odevzdej do týmu Matematika – úterní 

zadání. 

 

Čj – Společná on-line hodina  

1) Učebnice str. 73, cv. 4 – věta jednoduchá, souvětí, vyhledávání slovesných tvarů 

2) Vyjmenovaná slova hrou str. 43 

 Samostatná práce: Vytvoř a napiš do sešitu souvětí, ve kterém použiješ alespoň 5 vyjmenovaných 

slov po S (mohou být v různém tvaru – např. usychat – usychá, usychalo) 

 

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

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_od3.htm


https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni5.html 

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

 

Prv - Do malého sešitu na prvouku namaluj a pojmenuj místa, kde se vyskytuje voda v přírodě a v jaké 

podobě může být. Pročti si stránku 51 z učebnice (v týmu Prvouka – Výukové soubory). 

 

Středa 24.  3.  

Ma - Společná on-line hodina:  - Příklady typu 240 - 60, 245 – 60, 200 + 250 

1) PS – Ma – str. 23/4, 5, str. 24/1, 2 

2) Samostatně – Minutovky str. 11, cv. 21a) b) 

 

Aj - Společná on-line hodina:  9. lekce Bug café – nová slovní zásoba 

1) Učebnice str. 42 (poslech 13, 14, 15), str. 43 – písnička (poslech 16) 

2) PS 42 – What do you like? Co máš rád(a)? I like ______. Mám rád(a)___________. 

Do you like ________? Máš rád(a) ________? Yes, I do. Ano, mám. No, I don’t. Ne, nemám.  

I don’t like _________. Nemám rád(a)__________. 

 

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

Čj   

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html 

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

2) Vyjmenovaná slova hrou str. 42/1b – přečti a doplň i/ y, pravopis odůvodni.                                                                          

3) Napiš 10 slovních spojení z tohoto cvičení jako diktát.  

Lipový čaj, malinová limonáda, světlo bliká, přidat plyn, lítostivé vzlykání, počítat kliky, ochablé lýtko, 

hebký plyš, blízké lyžařské středisko, pokácená líska. 

Společná kontrola, oprava zeleně, zapsat počet chyb, slova s chybně napsaným pravopisem napsat do 

opravy pod diktát. Ofotit a poslat do středečního zadání v týmu Český jazyk. 

 

Čtvrtek 25. 3. 

Aj  

1) Učebnice str. 43 (poslech 16) – znovu si poslechni písničku. Až si ji natrénuješ, můžeš 

vyzkoušet karaoke a zazpívat si ji s doprovodem (poslech 17). 

2) PS 43/4 

3) Piš věty do velkého sešitu a doplň je obrázky (můžeš je kreslit, nebo například vystřihnout 

z letáku a nalepit) – 3 věty o tom, co máš rád a 1 větu o tom, co nemáš rád. 

I like _______________. I don‘ t like _______________. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni5.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html


Ofocené 4 věty s obrázky odevzdej do týmu Anglický jazyk. 

 

Čj - Společná on-line hodina: Procvičování vyjmenovaných slov 

1) Vyjmenovaná slova hrou – str. 44 

2) Učebnice str. 73/5a) – společně odůvodníme (připravte si kartičky) a pak samostatně do 

sešitu 

 

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

1) Společné rýsování pomocí pravítka do velkého sešitu 

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

 

Prv - v pracovním sešitě str. 43 vypracuj cv.1, 2, 3, 4. 

 

Pátek 26. 3.  

Čj - Společná on-line hodina: 

1) Učebnice str. 72, cv. 3 – společné čtení vět, chybějící slova do sešitu 

2) Vyvození nové řady vyjmenovaných slov, vysvětlení významu slov 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/prezentace-V.html 

Samostatně: Napsat a naučit řadu vyjmenovaných slov po V (učebnice str. 75) 

 

Ma – Společná on-line hodina:  

1) PS – Ma – str. 24/3 - 5 

2) Samostatně – Minutovky str. 11, cv. 21c) d) 

 

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 28. 3. do týmů Matematiky, Českého jazyka a 

Anglického jazyka na Teamsech: 

1) Po: Čj - vyprávění – v sešitě čtení/sloh 

2) Út: Ma– příklady v sešitě (z ofocené strany - učebnice str. 70, cv. 3, 4, 5) 

3) St: ČJ - společně zkontrolovaný diktát (zapsaný počet chyb) 

4) Čt: Aj – 4 věty s obrázky 

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

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/prezentace-V.html
https://www.matika.in/cs/#2
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html


Hv – Jaká je tvoje oblíbená písnička? Zazpívej ji někomu z rodiny.                                                                          

Nebo si ji pusť a zacvič si nebo zatancuj na její melodii. 

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 
Vyzkoušíme si společně na pondělní třídnické hodině. 

Tv 
Dobrý den, milé děti,  
mám tady pro vás další typ, jak si zlepšit chvíle při on-line výuce. Je to krátké protahovací cvičení                     
s názvem „Pozdrav slunci”. Není to nic těžkého a zvládne to určitě každý. Krásně si u toho protáhnete 
své tělo. Na obrázku, podle kterého budete cvičit, je i básnička, která by se vám mohla líbit.  
Přeji krásný týden.  
Nikola Sonnewendová 

https://www.youtube.com/watch?v=Se2fAu5TiOM
https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI
https://www.youtube.com/watch?v=GOgKxY7muwo

