
3. A              J.Povolná 
Pondělí – 15.6. 

ČJ 

- pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=4tFdphdXsi0 ( spojovací 

výrazy – 3:30) 

- přečti si v učebnici žlutou tabulku na str.109 

- učebnice – str.109/ cv.1, 1a), 1b), 1c), 1d) 

- sloh – přečti si pohádku Šípková Růženka( posílám do e-mailu) a vyprávěj 
pohádku podle osnovy v učebnici na str.105 / cv.2      

- domácí úkol a online písemku na tento týden najdete na 
https://www.skolavpyzamu.cz/ 

M  

- otevři si učebnici na str.61 a pusť si video, kde jsou postupně vysvětlena 
všechna cvičení z učebnice na str.61, nejdříve poslouchej, pak to zkus sám: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZhtJIOzAt0 

https://www.youtube.com/watch?v=dQu5b1eeiuc 

https://www.youtube.com/watch?v=kA_9Hako4vI 

https://www.youtube.com/watch?v=BaoLHcZzaW4 

- domácí úkol a online písemku na tento týden najdete na 
https://www.skolavpyzamu.cz/ 

  ČJS 

- učebnice - str.76 a 77 – ABC ochrany zdraví, diskusní fórum 

(pouze přečti ) 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_zdravi3.htm 

AJ 

skupina p.uč. Procházkové 

V pracovním sešitě na straně 100 vypracuj úkoly 1 a 3. Pošli je. 
Průběžně procvičuj Liveworksheets 
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skupina p.uč. Hrychové   

Posílám na celý týden: prac.sešit str.83 -udělejte si celou 
stránku,všechna slovíčka si přeložte do češtiny a napište si je vedle . 
Opakujte si Aj na internetu,procvičujte testy a slovíčka. 

 

Úterý – 16.6. 

ČJ 

- PS – str.40 / cv.1, 1a), 1b), 1c) 

- zopakuj si vyjmenovaná slova po V: 

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

M 

- ONLINE HODINA  – v 9.00 hod.  

Násobení mimo rozsah malé násobilky ( 12 . 4 = ) - kontrola pracovního 
listu z minulé hodiny  

Násobení mimo rozsah malé násobilky ( 23 . 4 = ) - dokončení 
pracovního listu z minulé hodiny  

Dělení mimo rozsah malé násobilky - práce s pracovním listem 

 (v emailu) 

https://www.skolavpyzamu.cz/  

-přihlaste se přes Google Chrome a NÁSTĚNKU na škole v pyžamu 

- budete potřebovat dokončený pracovní list z minulé hodiny (12 . 4 ), 

 vytištěný pracovní list, který pošlu na váš e-mail a pero( propisku) 

AJ 

skupina p.uč. Procházkové   

Jazyková laboratoř. Angličtina. Otestujte si svou slovní zásobu (Lidé a 
role, Místa atd.) 

skupina p.uč. Hrychové 

Posílám na celý týden: prac.sešit str.83 -udělejte si celou 
stránku,všechna slovíčka si přeložte do češtiny a napište si je vedle . 
Opakujte si Aj na internetu,procvičujte testy a slovíčka. 
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Středa – 17.6. 

ČJ 

- ONLINE HODINA  - 9.00 hod. 

Věta jednoduchá a souvětí - kontrola pracovních listů z minulé hodiny 
Spojovací výrazy - práce s pracovním listem ( v emailu) 

https://www.skolavpyzamu.cz/  

-přihlaste se přes Google Chrome a NÁSTĚNKU na škole v pyžamu  

- budete potřebovat dokončené pracovní listy z minulé hodiny, vytištěný 
pracovní list, který pošlu na váš e-mail, pero( propisku), tužku a pravítko 

 

- čti si jakékoliv články z čítanky, knihu dle vlastního výběru 

 M 

- PS – celá str.44 

- procvič si příklady na násobení: 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-
nasobilek/hrave-nasobeni/cviceni1.htm 

ČJS 

- učebnice - str. 78 a 79 –  v parku 

 (pouze přečti - poznámky do sešitu najdeš na https://www.skolavpyzamu.cz/ ) 

 

Čtvrtek – 18.6. 

ČJ 

- učebnice – str.109 / cv. 2, 3 

- zopakuj si vyjmenovaná slova po Z: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-
spojeni/cviceni1.htm 

M 

- otevři si učebnici na str.62 a 63 a pusť si video, kde jsou postupně vysvětlena 
všechna cvičení z učebnice na str.62 a 63, nejdříve poslouchej, pak to zkus sám: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rjMf8AE3Ew 

https://www.youtube.com/watch?v=iZtvGTo5S3U 
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https://www.youtube.com/watch?v=QkZoneT_6ck 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FSIf7DYtoNg 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NSTl7evrS44 

  AJ 

skupina p.uč. Procházkové   

Doplň Test 7 ve Škole v pyžamu a pošli ho. 

skupina p.uč. Hrychové 

Posílám na celý týden: prac.sešit str.83 -udělejte si celou 
stránku,všechna slovíčka si přeložte do češtiny a napište si je vedle . 
Opakujte si Aj na internetu,procvičujte testy a slovíčka. 

 
Pátek – 19.6. 
ČJ 

- PS – str. 40/ cv. 2 dole ( spojování vět do souvětí )  

M 

- otevři si učebnici na str.64 a pusť si video, kde jsou postupně vysvětlena 
všechna cvičení z učebnice na str.64, nejdříve poslouchej, pak to zkus sám: 

https://www.youtube.com/watch?v=jbd8IHDsM8s 

https://www.youtube.com/watch?v=aY71iS-v2d8 

https://www.youtube.com/watch?v=ySMY6KuLMnM 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z9snO6KSpo 

- procvič si zlomky: 

 https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-poznavani-1-uroven/560 
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