
PONDĚLÍ 25.5. 

 

ČJ Zopakuj si pády. 

 https://www.youtube.com/watch?v=g-i62QooVvY 

 Učebnice s. 94/3, 4, 5 

            94/6 do ČJ domácího 

 Pracovní sešit s. 29/3, 4 

 

M  Procvič si, na co máš chuť. 

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

 Učebnice s. 91/1, 2 

             91/3 a) – všichni b), c), d) - dobrovolně 

 Pracovní sešit s. 37/6 a 38/1 

 

ČT/PS  Čítanka 1. díl s. 110-114 

Pracovní sešit s. 52-53 

Za odměnu si můžeš pustit ukázku z audioknihy. 

  https://www.youtube.com/watch?v=vDRz5jpRvB8 
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ÚTERÝ 26.5. 

 

M Odkaz na předlohy k možnému vytištění 

 https://www.h-ucebnice.cz/predlohy 

 Učebnice s. 91/4 a 92/1 

 Pracovní sešit s. 38/2, 3 

  

ČJ  Zopakuj si vyjmenovaná slova po z. 

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

 Procvič si vyjmenovaná slova na známku. 

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm 

 Učebnice s. 94/8 

            94/7 do ČJ domácího 

 Pracovní sešit s. 30/1 

 

PRV Učebnice s. 68 

Pracovní sešit s. 62 

 Byl jednou jeden život - kosti a kostra 

 https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok 

 Byl jednou jeden život - svaly 

 https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4 
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STŘEDA 27.5. 

 

ČJ  Pohraj si s vyjmenovanými slovy. 

https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-mix?source=recFinalboard# 

 Učebnice s. 94/10 – popros někoho, aby ti nadiktoval diktát. 

            95/1, 3 

 Pracovní sešit s. 30/2, 3 

 

M  Abyste nezapomněli násobilku. 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8-9/priklady.html 

 Učebnice s. 92/2 – pouze Karlův vývojový diagram 

 Pracovní sešit s. 39/1, 2 – můžeš použít kalkulačku 

  

ČT Čítanka 2. díl s. 96-99 

 Pracovní sešit s. 40-41 
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ČTVRTEK 28.5.  

 

ČJ  Učebnice s. 95/4 

   95/2 – do ČJ domácího  

 Učebnice s. 96/1 a), b) 

  

M Zopakuj si odčítání 

 http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-odcitani-do-50 

 Učebnice s. 93/ 1, 2/a), 6 – narýsuj na čtverečkovaný papír 

 Pracovní sešit s. 39/3 

  

ČT/PS  Poznáš tyto stromy? 

  https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stromy/2/kviz.html 

  Čítanka 1. díl s. 115 

Pracovní sešit s. 53-54 

Písanka s. 26 
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PÁTEK 29.5. 

 

M  Učebnice s. 93/3, 4 (do pracovního sešitu s. 40/2), 5 

 Pracovní sešit s. 40/3 

 

Sloh Učebnice s. 96/1 c) 

 Pracovní sešit (Rózinka) s. 31 

 

PRV  Učebnice s. 69 

 Pracovní sešit s. 63 

 Můžeš si vybrat, co tě nejvíce zajímá. 

Byl jednou jeden život - mozek 

https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE&list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf&index=10&t=0s 

Byl jednou jeden život – oko 

https://www.youtube.com/watch?v=rwmPtVRjjB8 

Byl jednou jeden život – ucho 

https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 

 

ČT  Napiš do čtenářského deníku knihu za květen. 

 Pokud se budeš chtít pochlubit spolužákům, můžeš deníček zveřejnit  

 na Teams. 
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