
 
Základní škola Kladno, Školská 322 Ročník:3.B 06.04.2021-09.04.2021 
Předmět Učivo/procvičování učiva 

 

Český jazyk 

 

  

Čtení- ze zelené čítanky si denně čti stranu 44. Je to dlouhá 

pohádka O šídlu, kohoutu, kačeru a houseru. Nauč se ji 

vyprávět. Do sešitu namaluj obrázek. 

Psaní- napiš  stranu z písanky: 

Str. 60 - přepiš věty s písmenem R 

Str. 61- trénuj písmeno ř, doplň ho do slov 

Str. 62- trénuj písmeno Ř a slova s ním 

Str. 63- opisuj věty s písmenem Ř 

Piš pomalu a krásně. 

Při online výuce si budeme povídat o tom, jak jste u vás 

doma oslavili Velikonoce. 

Trénuj čtení a psaní na www.vcelka.cz a www.naucsecist.cz 

a www. Didakta.cz 

 

Matematika 

 

Vezmi si osu čísel do 20 a počítej s její pomocí 

Pracovní sešit str.31- počítej slovní úlohy s názorem. Spojuj 

příklady a výsledky.  

List A – Seřaď čísla podle velikosti. Dopočítávej. 

List B – Velikonoční slovní úlohy. Procvičuj číselnou osu do 

20.  

List C, D - Sčítej a odčítej do dvaceti 

Trénuj počítání do dvaceti na www.naucsepocitat.cz 

 

Prvouka 

Tělesná 

výchova 

Při vycházce do přírody sleduj, jaká vidíš zvířata. Nakresli 

králíka, zajíce. Při vycházce do města sleduj, jaká zvířata 

lidé chovají. Nakresli psa, kočku.. 

Výtvarná 

výchova, 

pracovní 

činností 

Pracovní list VV- krásně vybarvi jarní obrázek. Vydej se do 

přírody a hledej, co vidíš na obrázku. Vyprávěj, co vidíš na 

obrázku. 

Anglický jazyk 

 

 

Paní učitelka na angličtinu posílá  pracovní list, který 
vybarvíte a vypracujete podle vzoru. Starší sourozenci vám 
jistě pomůžou. 

 

Sdělení 

rodičům 

 

 

 

Vážení rodiče, čekám Vás ve škole v úterý 06.04. od 8 – 10 
hodin.  Dám Vám pracovní listy pro samostatnou práci a vše 
vysvětlím. Komu se to nehodí, opět mu úkoly domů 
s panem asistentem dovezeme v úterý 06.04. mezi 10-12 
hodinou. Konzultace na telefonu 737444638. Klidně volejte, 
jsem tu pro Vás a Vaše děti. Karasová 

http://www.vcelka.cz/
http://www.naucsecist.cz/


 
Denně mezi 9 00 – 11 00 se děti spojí s třídní učitelkou a 
asistentem pomocí Google Meet heslo rjvjjiacvz   a budou 
probírat učivo. Od 9 hodin je český jazyk, od 10hodin je 
matematika. 
Kdykoli mezi 8 – 11 hodinou přiveďte děti jednotlivě na 
konzultaci, procvičíme probrané učivo a překontrolujeme 
vypracované úkoly. 
 

 


