
Základní škola Kladno, Školská 322 Ročník: III. A 10.5.2021-14.5.2021 
Předmět Učivo/procvičování učiva 

 

Český jazyk 

 

- Vyjmenovaná slova po Z – nauč se je podle učebnice  

str. 105. 

- Prac. sešit str. 29/4, 30/1 – doplň chybějící i,í/y,ý; prac. 

sešit str. 31/1doplň a pod cvičením správně očísluj věty. 

- Čtení: - čítanka str. 102 - opakuj si básničku a nauč se ji 

zpaměti; hlasité čtení z čítanky str. 96, 97, odpovídej na 

otázky k textu. 

 

Matematika 

 

- Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100 – prac. 

sšit str. 7/3, 8/1, 10/1, 2, 3, 11/1,2 – vypočítej příklady a 

zapiš výsledky. 

 

Anglický jazyk 

 

Procvič si slovíčka „počasí“ a vypracuj cvičení v prac. sešitě 

str. 52 – k obrázkům napiš, jaké je počasí a obrázky hezky 

vybarvi. 

 

Prvouka 

 

Lidské tělo 

Přečti si text v učebnici na str.49 a 50. 

Oporu celého těla tvoří kostra.Osou kostry je páteř složená 

z obratlů. 

Pohyblivé spojení obratlů nám umožňuje ohýbat se a otáčet. 

Na prvním obratli spočívá lebka,která chrání mozek.Její 

tvrdé kosti jsou nepohyblivě spojeny švy.Pohyblivá je pouze 

dolní čelist. 

K páteři je připojeno 12 párů žeber,které spolu s hrudní 

kostí tvoří kostru hrudníku. 

Kosti horních a dolních končetin ( rukou a nohou) jsou mezi 

sebou i s páteří spojeny klouby. 

V pracovním sešitě vypracuj str.49. 

 

Učivo pro žáky 

s upravenými 

výstupy 

 

ČJ: - Procvičování správných tvarů malých a velkých 

písmen – opis a přepis slov, psaní vlastních jmen. 

       - Opakuj si básničku v modré čítance str. 102 a nauč se 

ji zpaměti, hlasité čtení z čítanky nebo vlastní knížky. 

M: - Sčítání a odčítání do 20, sčítání více sčítanců. 

      - Číselná řada 0-100. 

AJ: Procvič si slovíčka „počasí“ a vypracuj cvičení v prac. 

sešitě str. 52 – k obrázkům napiš, jaké je počasí a obrázky 

hezky vybarvi. 

PRV: Roční období a názvy měsíců 

Doplň v pracovním sešitě úkoly na str. 43.Obrázky vybarvi. 
Učivo bylo žákům předáno při prezenční výuce. 

Denně od 10 hodin on-line konzultace k učivu. Kód pro připojení na Google Meet: 

meet.google.com/bnw-wemn-czy 



V případě zájmu o individuální konzultaci mě kontaktujte na tel. čísle 728 533 165 nebo přes 

e-mail mencl.dana@seznam.cz 

Případná konzultace k učivu PRV je možná přes e-mail starja.6@centrum.cz nebo na tel. čísle 

731 946 231, případně přes skype: adresa starja.6 
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