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Úkoly na týden od 1. 3. do 5. 3. 2021                                    Třída: 3. B 

Třídní učitel: Mgr. Lucie Kosobudová           

 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

ČJ Online výuka – chlapci 10 
hod, dívky 11 hod – 
procvičování 
vyjmenovaných slov B, L + 
pádové otázky (děti mají 
ode mne okopírované 
pádové otázky s maminkou 
a sluníčkem) 
 

Okopírovaný papír 
s obrázkovými 
vyjmenovanými slovy po L – 
šašek + osmisměrka 

Online výuka – chlapci 10 
hod, dívky 11 hod – 
procvičování 
vyjmenovaných slov B, L + 
pádové otázky 
 

Test – Škola v pyžamu 
(pádové otázky) 
 

Okopírovaný papír 
s obrázkovými 
vyjmenovanými slovy po L – 
kruh + křížovka 
 
+ můžeš libovolně 
procvičovat celý týden: 
 https://skolakov.eu/cesky-
jazyk-3-trida/vyjmenovana-
slova-po-l 
 
+ kdykoliv přečti mamince 
nebo tatínkovi nahlas 
pohádku „Jak se Honzík učil 
latinsky“ – čítanka str. 97 – 
99 
 
 

M Pracovní sešit str. 44, 45 – 
dodělej (stále starý 
pracovní sešit) 

Online výuka – dívky 10 
hod, chlapci 11 hod – 
orientace na číselné ose do 

Test – Škola v pyžamu 
(slovní úlohy) 
 

Online výuka – dívky 10 
hod, chlapci 11 hod – 
číselná osa do 1 000 

!!! Online výuka – dívky 10 
hod, chlapci 11 hod – 
číselná osa do 1 000 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l
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1 000 (nová učebnice str. 2, 
nový pracovní sešit str. 1) 
 

(učebnice str. 3, pracovní 
sešit str. 2, 3) 
 

(učebnice str. 4, pracovní 
sešit str. 4) + procvičování 
malé násobilky 
 
 

ČJS   Online výuka – všichni 12 
hod (povinná) – roční 
období, měsíce, dny 
v týdnu + důležitá telefonní 
čísla 
 
 

(+ VV + ČSP) 
„Požární ochrana očima 
dětí“ – výtvarná soutěž 
(dobrovolná), bližší 
informace viz příloha 
emailu, práce odesílejte 
paní učitelce Hávové: 
terezahavova@gmail.com 
 
 

 

AJ Dívky online hodina  8.50 – 
opakování 5. lekce, 
kluci zpívejte si písničku 
Head and shoulders: odkaz 
pod tabulkou 
procvičte si části těla: odkaz 
pod tabulkou 

Chlapci online hodina  8.50 
– opakování 5. lekce,    
holky zpívejte si písničku 
Head and shoulders: odkaz 
pod tabulkou 
procvičte si části těla: odkaz 
pod tabulkou 

   
Kdo se chce naučit něco víc, 
pro toho ještě jedna 
písnička: odkaz pod 
tabulkou  
Písemně procvičujte 
číslovky 11-20, hračky, 
zvířata, části těla na 
pondělí – píšeme test 
 

AJ 1.3. + 2.3. Odkaz písnička Head and shoulders: https://www.youtube.com/watch?v=LgNcGJ_XYlw 

AJ 1.3. + 2.3. Odkaz části těla: https://en.islcollective.com/video-lessons/parts-body 

AJ 5.3. Odkaz na páteční písničku: https://www.youtube.com/watch?v=TSdeIhmv6v0 

mailto:terezahavova@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LgNcGJ_XYlw
https://en.islcollective.com/video-lessons/parts-body
https://www.youtube.com/watch?v=TSdeIhmv6v0
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Bližší a podrobnější informace zaslány rodičům na emaily a na Školu v pyžamu. 

 

 

Přehled online vyučování 

PO AJ 8:50 hod dívky  ČJ 10 hod chlapci ČJ 11 hod dívky 
 

 

ÚT AJ 8:50 hod chlapci  M 10 hod dívky M 11 hod chlapci   

ST  
 

ČJ 10 hod chlapci ČJ 11 hod dívky ČJS 12 hod všichni 

ČT   M 10 hod dívky  M 11 hod chlapci  

PÁ   M 10 hod dívky M 11 hod chlapci  
 


