
 

 Rozvrh distanční výuky 3.B 

 
                                                                                   Pondělí 2. 11.                           Výdej PS a tištěných materiálů   

                                                                                                                          8:00 – 11:40                                               Po   8:00 – 12:00    15:00- 16:00 

                                                                                                                                                                                                Út   7:00 – 11: 00 

 

Český jazyk Opakování rozdělení hlásek 
uč. str. 28 žlutý rámeček 
uč. str. 28/ 3a) do sešitu nebo na papír 
uč. str. 29/ 4 a),c) do sešitu nebo na papír 
 

 

Matematika Litr, kilogram uč. str. 27/ 1 žlutý rámeček (přečti a zopakuj si) Doma se můžeš podívat na krabici 
mléka 1l (najdeš ještě jiné ?…….nebo na pytlík mouky (1kg) nebo rýže, čočka……. 
Uč. str. 27/4, 5 do sešitu 

 

Anglický jazyk úkoly zvlášť od p. učitele  

Český jazyk - čtení Čítanka str. 39 (Hloupý Honza)  

 
 

Úterý 3. 11. 
8:00 – 11:40 

 

Český jazyk PS str. 22/ 2 
Vybarvi obrázek podle nápovědy (! Pozor doplňuješ všechno co znáš – y i, ú ů, souhlásky, které stejně znějí) 

Matematika Sčítání do sta¨ 
Učebnice str. 28/1 žlutý rámeček postup  
Můžeš využít videonávod: (stačí první 4 minuty a jen sčítání do řádky) 
https://www.youtube.com/…yzI 
uč str.28/cv.5 a) b) do sešitu    (5a) postup v levé části žlutého rámečku, 5b) postup v pravé části žlutého rámečku) 

Prvouka PL – zopakuj si, co víš o Plzni  

Český jazyk - čtení Práce s textem 

PS str.23/1 a), b), c) d) 

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


 
 
 
 

Středa 4. 11. 
8:00 – 11:40 

 

Český jazyk Vyjmenovaná slova                                                                                                                         On-line výuka (Skype)  
PL- rozdělení hlásek (přečti si přehled)                                                                                       - skupina A, B dle rozpisu 

uč.str. 31 přečti si vyjmenovaná slova po B, přečti znovu i s větami 
můžeš využít videa:  
https://m.youtube.com/watch?v=tYRqd6Wj6mg 
 
https://m.youtube.com/watch?v=5tt1Y0wOLJg 

 
PS str. 23/ 1, 2    
Vyjmenovaná slova se nauč zpaměti (každý den si je opakuj) 

 

Matematika Zopakuj si postup  sčítání do sta (uč. str. 28 nebo video) 
Uč. str .28/cv.3 do sešitu 
PS str.13/ cv.1, 2 4 a) 

 

Český jazyk – čtení, sloh 
 

PL – Co obrázky vyprávějí  

Prvouka Uč. str.14 Doplň do sešitu podle učebnice 
 Nadpis: Jsme Evropané 
Nakresli vlajku Evropské unie, napiš jaké jsou symboly a měna EU 
Nadpis: Sousedé ČR 
Vypiš podle učebnice sousední státy ČR a jejich hlavní města 
 

 

 
 

 
 
 
 

https://m.youtube.com/watch?v=tYRqd6Wj6mg
https://m.youtube.com/watch?v=5tt1Y0wOLJg


Čtvrtek 5. 11. 
8:00 – 11:40 

 

Český jazyk Vyjmenované slovo BÝT                                                                                                            On-line výuka (Skype) 
Co jsou slova příbuzná, zopakuj si podle str. 26                                                                    - skupina A, B dle rozpisu 

Do slovníčku vyjmenovaných slov si vypiš příbuzná slova ke slovu BÝT z uč. str.32 (napiš je bez chyb – to je důležité) 
 
PS str. 24/ cv.1 doplň slova z nabídky do vět tak, aby věty dávaly smysl 

Opakuj si vyjmenovaná slova po B – kolik jich dokážeš říct zpaměti?       

Matematika Odčítání do sta 
Uč. str. 29/1 žlutý rámeček nebo video (první 4 minuty, odčítání do řádky) 
https://www.youtube.com/…iBI 
uč. str. 29/ cv. 4a), b)        (4a) postup v levé části žlutého rámečku, 4b) postup v pravé části žlutého rámečku) 
PS str.13/ 4b 

Anglický jazyk úkoly zvlášť od p. učitele 

Český jazyk - čtení PL – seřaď věty  
Na pracovní listě jsou popsány dvě činnosti. Věty jsou pomíchaně. Seřaď je tak, aby celý text dával smysl. Můžeš buď 
očíslovat do volného rámečku, nebo nastříhej na proužky a sestavuj (můžeš nalepit na papír) Pozor nepomíchej oba texty 
dohromady. 
 

 
Pátek 6. 11.  

8:00 – 11:40 

Český jazyk Opět si zopakuj vyjmenovaná slova po B (už ti jsou zpaměti?      )                                           On-line výuka (Skype) 
Přečti si ze svého slovníčku příbuzná slova ke slovu být                                                              - skupina A, B dle rozpisu 

Uč. str. 33/cv.5 do sešitu (trénuješ psaní Y ve slovech příbuzných ke slovu BÝT) 
PS str. 24/2, 3 

Matematika Sudá a lichá čísla (opakování) 
Uč. str 30/1, 3, 6 a) b) do sešitu 

Anglický jazyk úkoly zvlášť od p. učitele 

Český jazyk - čtení Čtení z vlastní knížky, příp. dokončení chybějících úkolů 

 

https://www.youtube.com/…iBI

