
PONDĚLÍ 20.4. 

 

ČJ  Zopakuj si vyjmenovaná slova po S. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q-KxucJraqs 

 Učebnice s. 81/1, 2, 3 – přečíst a na fólii 

             81/4 – do ČJ domácího  

 Pracovní sešit s. 21/1, 2, 3 

 

M  Rozcvička na Biland – můžeš si poskládat ze svých grošů. 

 https://www.youtube.com/watch?v=3pejnLfAIls 

 Učebnice s. 79/1, 2 – na fólii 

 Pracovní sešit s. 25/4, 5, 6 

  

ČT/PS  Můžeš se podívat na krátká videa o ledňáčkovi. 

  https://www.youtube.com/watch?v=d-A0jbeal-M 

  https://www.youtube.com/watch?v=X9DYoHJPfaM 

  Čítanka 1. díl s. 93-95 

  Pracovní sešit s. 46/2, 3, 5 

  Písanka s. 18 
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ÚTERÝ 21.4. 

 

M Zkus si nějakou pavučinu. 

 https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5e9ca0382b6ad 

 Učebnice s. 79/3 – pavučiny jsou poměrně obtížné – pokud se budou 

 děti moc trápit, pošlu nápovědu nebo je můžete vynechat. 

    79/4 – pracuj se stovkovou tabulkou 

 Pracovní sešit s. 25/7 

          23/4 

 

ČJ  Zkus si diktát na známku. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

 Učebnice s. 81/5 a 82/1, 2, 3 na fólii 

 Pracovní sešit s. 21/1, 2 

 

PRV Učebnice s. 60 

 Pracovní sešit s. 52 – 53 

           Na straně 53 si můžeš vybrat jednoho živočicha nebo více – klidně i 

 všechny. Můžeš nakreslit obrázek nebo nalepit výstřižek z časopisu nebo 

 fotku… 
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STŘEDA 22.4. 

 

ČJ  Vzpomeň si na párové souhlásky. 

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/B-P/cviceni.html 

 Učebnice s. 82/5 – na fólii a 83/1 přečíst 

                      82/4 – do ČJ domácího  

 Pracovní sešit s. 22/1 

 

M  Učebnice s. 80/1, 2 

 Pracovní sešit s. 26/8 a 27/15 – první obrázek 

  

ČT Čítanka 1. díl s. 96 

Pracovní sešit s. 47 

Můžete si s rodiči zkusit píšťalku vyrobit. 

https://www.youtube.com/watch?v=uNHplzkxA94 
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ČTVRTEK 23.4.  

 

ČJ  Podívej se na zvířata z vyjmenovaných slov po S. 

 Sýkora 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZagY6Ce_Zdc 

 Sýček 

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

 Sysel 

 https://www.youtube.com/watch?v=SYu4fvaSFpI 

 Učebnice s. 83/2 

 Pracovní sešit s. 22/2, 3 

  

M Učebnice s. 80/3, 4 – narýsuj do pracovního sešitu s. 26/9 

 Pracovní sešit s. 26/ 9, 10 

 

ČT/PS  Čítanka 2. díl s. 85-86 

Pracovní sešit s. 35-36 

Písanka s. 19 
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PÁTEK 24.4. 

 

M  Procvič si násobilku. 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-6-7-8-

9/priklady.html 

 Učebnice s. 81 - přečti si pozorně červenou tabulku 

             81/ 1 – do M domácí 

   81/2 – můžeš použít tabulku na autobus, kterou posílám  

      v příloze 

 Pracovní sešit s. 26/11 

                                         2712, 13 

 

Sloh Slohová výchova s. 27 

 

PRV  Učebnice s. 61  

 Pracovní sešit s. 54 

  

ČT   Čtení vlastní knihy na duben. 
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