
 

 Rozvrh distanční výuky 3.B 

 

Středa 14. 10. 
8:00 – 11:40 

 

Český jazyk Učebnice str. 24  Slova mnohoznačná 

str. 24/cv.1 – ústně 

str. 24/cv. 2 do školního sešitu (př. Koruna – Král má na hlavě korunu. Nanuk stojí dvě koruny. 

 

PS str. 17/ cv. 1, 2 

 

Matematika Pracovní list násobením 

Učebnice str. 20/cv.7 c) – do školního sešitu (sčítání a odčítání do 100 se závorkami) 

 

Prvouka Naše vlast – pracovní list  

Český jazyk - čtení Čítanka – čtení na str. 32, 33 – Zpátky do Afriky, do sešitu sloh odpovědět na otázky 1, 3  úkol 4 je 

dobrovolný 

 

 

 

Čtvrtek 15. 10 

8:00 – 11:40 

 

Český jazyk Učebnice str. 24 Slova citově zabarvená 

str. 24 Žlutý rámeček + cv.2 ústně 

 

PS str. 17/cv.1, 2 

Matematika Pracovní list s násobením 3 

Zopakuj si násobky čísla 4 (zpaměti) 

Učebnice str. 20/ cv. 1 do školního sešitu 

Angličtina PS 12/6 – doplň kartu podle sebe, aby vypadala podobně jako ty z učebnice na str. 12 

PS 13/7 – najdi předměty a podle čísel je vypiš vpravo, nápověda v učebnici na straně 10 

Český jazyk - čtení Pracovní list Malý princ 

 

 



 

 

 

Pátek 16. 10 

8:00 – 11:40 

 

Český jazyk Učebnice str. 25 cv.1/a) do sešitu sloh   b) c) d) ústně 

                     

Český jazyk – čtení, sloh PS str. 18/ 1 

Matematika PS str.  11/ 1, 3, 4 a) b) 

Prvouka Pracovní list (osmisměrka) 

 

 

 

 

Pondělí 19. 10 

8:00 – 11:40 

 

Český jazyk Učebnice str. 26/ 1  

Přečíst žlutý rámeček + cv. 2 a) ústně (předponová a příponová část slova) 

 

PS str. 19/1, 2 

Matematika Pracovní list 

Učebnice str. 20/cv. 7 a) b) do školního sešitu 

Anglický jazyk Opakování slovíček 2. lekce = nábytek – vyplnit pracovní list a nalepit do našeho linkovaného sešitu 

PS 13/8 – nakresli svého oblíbeného zpěváka/zpěvačku a podle pravdy dopiš celou větou odpovědi na otázky dětských 

reportérů s mikrofony 

Český jazyk - čtení Čítanka str. 34 (odpověz si na otázky ústně 😊) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Úterý 20. 10. 
8:00 – 11:40 

 

Český jazyk Uč. str.26 zopakovat si slova příbuzná (žluté rámečky) 

str. 26/cv. 3 do školního sešitu 

PS str. 19/cv.3 

Matematika PS str 12/1 

Učebnice str.25/ cv. 6 c) do školního sešitu 

Prvouka Učebnice str. 16 + pracovní list Využití krajiny (barevný) 

Český jazyk - čtení Čítanka str. 35 – do sešitu Sloh odpověz na otázku 1 

 

 

 

 

 

Středa 21. 10 

8:00 – 11:40 

 

Český jazyk Slova příbuzná 

PS str. 19/ cv.4 (doporučuji slova barevně rozdělit, než začnete psát do sloupečků) 

     str. 19/ cv. 5 

     

Matematika Pracovní list 

PS str.12/ cv. 4 a)  

Prvouka Učebnice str. 17 přečíst + pracovní list Voda v krajině (barevný) 

Český jazyk - čtení Čítanka str.30  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Čtvrtek 22. 10 

8:00 – 11:40 

 

Český jazyk Shrnutí nauky o slově 

Učebnice str.27/ cv.1 

PS str. 20/ cv. 1 a) b) c) d) e) 

Matematika Zopakuj si násobky čísla 5  

Pracovní list 

PS str. 12/ 4 b) 

Anglický jazyk V pravém spodním rohu PS str. 13 si vybarvi, jestli 2. lekce byla: O. K./good/great (ušla/byla dobrá/byla skvělá) 

Učebnice strana 13 – přečíst komiks 

Český jazyk - čtení Čtení v čítance podle vlastního výběru, nebo vlastní knížka 

 

 

 

 

Pátek 23. 10. 
8:00 – 11:40 

 

Český jazyk PS str. 21/ cv. 1 a) b) c) 

     str. 21/ cv, 3 a) b) c)  

Matematika PS str. 14/4 a) 

Pracovní list 

Učebnice str. 26/ 5 a) b) do školního sešitu 

Prvouka Zopakovat, případně dokončit barevné pracovní listy 

Český jazyk - čtení Čtení v čítance podle vlastního výběru, nebo vlastní knížka 

 


