
Přípravy týden od 2. 11. – 6. 11. 

3.třída 

(online výuka v úterý v 10:00 – Český jazyk) 

(online výuka ve středu v 10:00 – Anglický jazyk) 

(online výuka ve čtvrtek v  10:00 – Matematika) 

Český jazyk 

 

Pondělí 2.11. 

- Učebnice str. 28 – nadpis do sešitu mluvnice STAVBA SLOVA a pod něj vypsat obě dvě žluté 

tabulky (jedná se o opakování látky z druhé třídy, v úterý při online výuce znovu vysvětlím) 

- Pracovní sešit str. 21/1  

 

Úterý 3.11.  

Při online výuce si spolu znovu přečteme str. 28, připomeneme si, co jsou souhlásky, samohlásky a 

slabikotvorné R, L. Poté uděláme cvičení 2 ústně a potom v pracovním sešitě cv. 2 a cv.3.  

Kdo se online výuky nemůže zúčastnit, pracuje si sám doma.  

Vše je opakování učiva druhého ročníku, takže každý je schopen zvládnout. 

 

Středa 4.11.  

- Učebnice str. 29/4 do sešitu mluvnice písemně (zadání b, c, d, ústně) 

- Písanka 11 - celé 

 

 

Čtvrtek 5.11.  

- Učebnice str. 29 – SLOVNÍ PŘÍZVUK - pročti žlutou tabulku a zkus básničku ve cvičení 1 přečíst 

s důrazem na zvýrazněnou slabiku 

- Pracovní sešit str. 22/1 – Přečti si básničku Metro pro krtky se správným důrazem + vybarvi 

obrázek! 

SOUTEŽ! (nepovinná) 

Kdo se básničku Metro pro krtky naučí nazpaměť, nechá se někým natočit na telefon a pošle mi video 

na Messenger, dostane odměnu!   

Pátek 6.11. 

Pracovní sešit str. 22/2 



Písanka str. 12 

 

Každý den chvíli číst z vlastní povinné četby! 

Matematika 

 

Pondělí 2.11. 

- Pracovní sešit str. 18/67,68 

- Vypsat do sešity matematika násobky devíti (9,18,27,36,45,54,63,72,81,90) 

 

Úterý  3.11.  

- Pracovní sešit str. 22 -celé 

- Naučit se násobky devíti nazpaměť  

 

Středa 4.11 

Děti pracují pouze do Českého jazyka + mají online výuku Anglického jazyka  (práce do matematiky 

dnes není) 

 

Čtvrtek 5.11. ONLINE VÝUKA 

Při online výuce si budeme společně procvičovat násobky devíti, v pracovním sešitě budeme společně 

dělat 25/93,94 a 26/95,96  

 

Pátek 6.11. 

- Pracovní sešit str. 24/90,91,92 

 

Příští týden se pustíme do písemného sčítání, což je nová látka, ale nikdo se nebude ničeho bát a 

krásně to zvládneme! 

Pěkný týden všem a uvidíme se při online výuce! 

E.H. 

 

PRVOUKA  3. ROČNÍK 

UČEBNICE: - čti str. 14 

                    - opakuj str. 15/6,7,8,10,11,12,13,15,16 

PS: 18 



ANGLICKÝ JAZYK   - 3. – 5. 

Milí žáci, dnes se naučíme maličko nových slovíček. Budete psát na novou stranu. 

3rd November, 4th November, 5th November 

Přepište si tato slovíčka do sešitu a naučte se je.  

pupil – žák, žákyně   teacher – učitel 

Čteme pju:pl    čteme    ti:č ə 

door – dveře    window – okno 

Čteme do:(r)    čteme windou 

desk – lavice    computer – počítač 

Čteme desk    čteme kompju:t ə  

Nezapomínáme, že se slova jinak čtou a jinak píší! Víme, že dvě tečky znamenají, že čteme 

dlouze.  

Zkus si každé slovíčko několikrát napsat. Ale to až je budeš umět říkat, ano? 

 ə je tlumené e, známe. 

A nyní si nakreslíme nová slovíčka. A pěkně si je popíšeme. Pozor na chybičky. 

 desk desk desk desk          pupil pupil pupil 

 

Dokresli si zbývající slovíčka, popiš vždy 3krát či 4krát. 

Další den do sešitu: nová stránka 

Moje lavice je hnědá.   My desk is brown.              Malý obrázek 

Moje lavice je zelená.  _____________________________________ Malý obrázek 

To je můj počítač.   It is my computer.    _________my _______________________ 

Můj počítač je šedý.  My ______________is ________________ 

To je moje učitelka.  ______ is my ________________________ 

To je moje pravítko.  It _________________________________ 

Moje pravítko je zelené.  ________ ruler ______________________ 

Kdo má možnost tisku, může si tyto obrázky vystřihnout a nalepit… 



 


