
3.B Hana Volfová 

Učivo od 15.6. do 19.6. 

 

15.6. 

ČJ slohové cvičení uč. str. 110 cv. 1, PS str. 41 cv. 1- napsat do sešitu 

M uč. str. 52 cv.1,2 PS str. 40 cv.1,2,3 kontrola na: https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-52/ 

AJ 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. 

 

16.6. 

ČJ spojování vět do souvětí uč. str. 109 cv. 1, PS str. 40 cv. 1 procvičovat na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-

trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm věta 1 až 5 

     čítanka str. 161 přečíst a odpovědět na otázky 1.,2. do sešitu 

M uč. str. 53 cv. 1,2,3,4, PS str. 40 cv. 4,5 kontrola na : https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-53/  

ČJS chraňme své zdraví uč. str. 73, přečíst a zkusit si test na : https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-

rodina-skola/opakujeme-na-proverku-II/quiz2.html 

 

17.6. 

ČJ uč. str. 109 cv.2, PS str. 40 cv. 2, procvičovat na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-

vzorce/cviceni5.htm  -věta 6 až 10 

     čítanka str. 162, přečíst a na úkoly dole (1.,2.) odpovědět do sešitu 

M uč. str. 54 cv. 1,2,3,4, PS str.40 cv. 6,7 kontrola na: https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-

54/  

AJ 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. 

 

18.6. 

ČJ uč. str. 109 cv.3, napsat do sešitu, procvičovat slovní druhy na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-

druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html  

     čítanka str. 163, přečíst, tři jazykolamy přepsat do sešitu 

M početní operace bez závorek a se závorkami uč. str. 55 cv. 1,2,3,4 PS str. 41 cv. 1,2,3 kontrola na : 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-55/  

ČJS tísňové volání uč. str. 74,75 přečíst, zkusit si test na: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-rodina-

skola/opakujeme-na-proverku-I/quiz1.html 

 

19.6. 
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ČJ uč. str. 111 cv.1, procvičovat slovní druhy na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-

druhy/zajmena/vyhledavani-1.html  

    čítanka str. 164-166, přečíst 

M uč. str. 56 cv. 1,2,3 PS str.41 cv. 4,5 kontrola na: https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-56/ 

AJ 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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