
PONDĚLÍ 18.5. 

 

ČJ Procvič si vyjmenovaná slova. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni6.html 

 Učebnice s. 90/5, 6 a 91/1 

 Pracovní sešit s. 27/3, 4 

 

M  Učebnice s. 88/3-5 

 Pracovní sešit s. 35/ 3 

 

ČT/PS  Čítanka 2. díl s. 91-95 

Pracovní sešit s. 38-39 

Za odměnu se můžeš podívat na krátké video o lachtanech. 

https://www.youtube.com/watch?v=UFobC8Y3cEw 

  Písanka s. 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni6.html
https://www.youtube.com/watch?v=UFobC8Y3cEw


ÚTERÝ 19.5. 

 

M Učebnice s. 89/1, 2 

 Odkaz na čtvercovou síť k možnému vytištění 

 https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/H-MAT_ctvercova_mriz.pdf 

 Pracovní sešit s. 36/1, 2 

 Zopakuj si zaokrouhlování. 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/jahodova-uroda/1/kviz.html 

 

ČJ  Procvič si vyjmenovaná slova po v na známku. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni6A.htm 

 Učebnice s. 91/2, 3 

                                 91/4 – do ČJ domácího 

 Pracovní sešit s. 28/1, 2 

 

PRV Učebnice s. 66 

Pracovní sešit s. 58-59 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/H-MAT_ctvercova_mriz.pdf
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/jahodova-uroda/1/kviz.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni6A.htm


 

 

STŘEDA 20.5. 

 

ČJ  Učebnice s. 92 

Pracovní sešit s. 28/3 – do ČJ domácího 

         28/1 

 

M  Učebnice s. 89/4 

            89/3 – dobrovolně (pro budoucí programátory…) 

 Pracovní sešit s. 36/3 a 37/4 

 Procvič si, na co máš chuť. 

 https://www.matika.in/cs/test.php 

 

ČT Čítanka 1. díl s. 106-109 

 Pracovní sešit s. 51-52 

 Pokud doma nemáte knihu, dokončení pohádky Moudrý zlatník je 

 přibližně od 12 minuty. 

 https://www.youtube.co/watch?v=R-BStsxLXvI 

 

 

 

 

 

https://www.matika.in/cs/test.php
https://www.youtube.co/watch?v=R-BStsxLXvI


 

 

ČTVRTEK 21.5.  

 

ČJ  Nauč se vyjmenovaná slova po Z. 

 Pomůže ti Dáda  

 https://www.youtube.com/watch?v=sMsd0m-dgxM 

 nebo  

 https://www.youtube.com/watch?v=TAW3s82KpK8 

 Už je umíš? Zkus říci vyjmenované slovo dříve, než ho uvidíš na 

 obrazovce. 

 https://www.youtube.com/watch?v=4ZZn5aJPODY 

 Učebnice s. 93/1-4 

 Pracovní sešit s. 29/ 1, 2 

 

M Učebnice s. 90/ 1, 2 – řady výsledků vzestupně napiš do M domácí 

 Pracovní sešit s. 34/ 6, 7 

 Procvič si dělení se zbytkem. 

 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm 

  

ČT/PS  Čítanka 2. díl s. 95 

Pracovní sešit s. 39-40 

Pro zájemce krátké video o tučňácích 

https://www.youtube.com/watch?v=zetkZ0fsF10 

https://www.youtube.com/watch?v=sMsd0m-dgxM
https://www.youtube.com/watch?v=TAW3s82KpK8
https://www.youtube.com/watch?v=4ZZn5aJPODY
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zetkZ0fsF10


Písanka s. 25 

 

PÁTEK 22.5. 

 

M  Učebnice s. 90/3 – pomocné výpočty na papír – odečítáš postupně 

 výsledky ze cvičení 90/2, které jste napsali včera – začínáš 54-38, 68-54 … 

 a řady rozdílů napiš do M domácí – a) 16, 14… 

 90/4, 5 

 Pracovní sešit s. 37/5 

 Zábavné dělení se zbytkem 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html 

 

Sloh Slohová výchova s. 31 

 

PRV  Učebnice s. 67 

 Pracovní sešit s. 61 

 Víš, že v ZOO Praha se narodilo další slůňátko? 

 https://www.youtube.com/watch?v=6ud-D7nuDu0 

 https://www.youtube.com/watch?v=rSp8lo1TJ3M 

 

ČT  Vlastní kniha – přečti něco, mamince, tatínkovi, babičce, dědečkovi, 

 sestřičce, bratříčkovi nebo někomu jinému, komu to udělá radost… 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html
https://www.youtube.com/watch?v=6ud-D7nuDu0
https://www.youtube.com/watch?v=rSp8lo1TJ3M

