
Přípravy týden od 9. 11. – 13. 11. 

3.třída 

(online výuka v pondělí v 10:00 – Prvouka),(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),(online 

výuka v pátek v 10:00 – Český jazyk) 

Pátek 13.11. – vybírání sešitů! 

Český jazyk 

 

Pondělí 9.11. 

- Učebnice str. 30 – Obojetné souhlásky – pročíst pozorně žlutou tabulku, poté do sešitu 

napsat nadpis Obojetné souhlásky a pod něj žlutou tabulku opsat 

- Pracovní sešit str. 23/1 

 

Úterý 10.11.  

Při online výuce si spolu znovu přečteme žlutou tabulku na str. 30 a vypracujeme si celé cvičení 1 

ústně (kdo se online výuky nezúčastní, zkusí si pracovat sám) 

 

 

Středa 11.11.  

- Pracovní sešit str. 23/2 

- Pracovní list (vložený v pracovním sešitu) – stavba slova – cvičení 1, 2 

- Písanka další strana 

 

 

Čtvrtek 12.11.  

- Pracovní list cv. 3, 4 

- Písanka další strana 

 

Pátek 13.11.  

Při online výuce začínáme vyjmenovaná slova po B! Kdo se nezúčastní, vypíše si do sešitu (učebnice 

str.31) vyjmenovaná slova po B a pustí si později nahrávku online výuky. (odkaz bude v Massengeru). 

 

Každý den chvíli číst z vlastní povinné četby! 



Matematika 

(online výuka v pondělí v 10:00 – Prvouka),(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),(online 

výuka v pátek v 10:00 – Český jazyk) 

Pátek 13.11. – vybírání sešitů! 

 

 

Pondělí 9.11. 

- Pracovní sešit str. 26/97,98,99 

 

 

Úterý  10.11.  

- Pracovní sešit str. 27/100,101,102 

 

 

Středa 11.11 

- Pracovní sešit str. 27 – dokončit stranu (piš nad závorky výsledek) 

 

 

Čtvrtek 12.11. ONLINE VÝUKA 

NOVÁ LÁTKA (online výuka nahrávána):  

Písemné sčítání dvojciferných čísel 

Učebnice str. 42 cv.2 

 

 

Pátek 13.11. 

- Učebnice str. 42/5 (zapiš do sešitu jako příklady pod sebou) 

 

 

PRVOUKA  3. ROČNÍK 

9.11. – 13.11. 

UČEBNICE: - čti str. 16  
                     - čti str. 17 jen Povrch krajiny 
PS: str. 19, 20/2,3 



ZÁPIS: vytiskni a nelep nebo opiš 

 
KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA 

Orientace v krajině – podle světových stran. 
 
Hlavní světové strany: sever – S 
                                         jih – J 
                                         východ – V 
                                         západ – Z 
 
Vedlejší světové strany: severovýchod – SV 
                                           severozápad – SZ 
                                           jihovýchod – JV 
                                           jihozápad - JZ  
 
Světové strany určíme podle kompasu nebo buzoly. 
 
Nakresli a popiš směrovou růžici. 

 
 
POVRCH  KRAJINY 

Nížiny – zelená 
Vysočiny – oranžová 
Hory – hnědá 
 
Výšku krajiny měříme v metrech a říkáme jí nadmořská výška. 
  

Nakresli a popiš obrázek str. 17 kopec. 
 

Anglický jazyk 
My classroom  str.14 v učebnici 

9th – 13th November 

Děti, naučíme se nová slovíčka. 

class – třída – žáci  čti kla:s    /dlouhé á/ 

classroom – třída – místnost-učebna čti kla:srum 



chair – židle   čti čeə 

floor – podlaha   čti flo: 

shelf – police   čti šelf 

blackboard – černá tabule čti blæ kbo:d 

piš 4krát chair   __________________________________________________________ 

piš 4krát classroom  _____________________________________________ 

______________________________________________ 

Piš 4krát class  ___________________________________________________ 

 

Piš 4krát floor  

  ______________________________________________ 

blackboard  Piš 4krát 

________________________________________________ 

                                                            ________________________________________________ 

greenboard  Piš 4krát 

______________________________________________ 

     _____________________________________________ 

Zelená tabule            

Další den 

It is – to je 

Přečti:     Přelož 

It is my chair.    To je moje židle. 



It is my computer.   ____________________________________________ 

It is my teacher.   ____________________________________________ 

It is my pen.    ____________________________________________ 

To je moje pravítko.   ____________________________________________ 

To je můj pes.    ____________________________________________ 

OPAKUJEME 

What number?  Česky: __________________________________________ 

How many?               __________________________________________ 

My name is…..   __________________________________________ 

 

Další den 

This is – toto je 

Jazýček se opře o horní zoubky, známe.  

Učebnice str. 14 Čti a překládej. 

Look at – podívej se na…     čteme luk 

 

Procvičujeme, společně si pak vše projdeme při vysílání. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


