
Nezapomeňte si vyzvednout své PL čj,ma3_leden na vrátnici ve škole  

v PO , nebo v ÚT!  

 

Učivo 3 :  pondělí 18.1. až  pátek 22.1.  

(pokud nestihnete – dodělat si do 24.1.) 

/Jedná se o hlavní předměty, učivo je zadáváno z ČJ -  AJ - MA – ČJS/ 

                                                       (Anglický jazyk zadá p.u. K. Pekařová) 

____________________________________________________________________________ 

(Písemnou část si napíší velkého ČERVENÉHO SPOLEČNÉHO SEŠITU)  

+ Pracovní listy - čj, ma PL3_leden -  si vyzvednou žáci ve škole   

 na vrátnici školy nejlépe vždy PO  po 11.00. V ÚT 9.00 - 14.00.  

(Pokud jste mimo Brno, nebo nemůžete do školy – vložím je do  Soubory v MS Teams a můžete si je 

vytisknout ) = Vypracovat a schovat !! 

A/ Pracovní list ČJ PL3_leden                   

B/ Český jazyk: str. 67,68 a 70 /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

Učebnice  str. 67/4    

1.ÚSTNĚ -   zopakují si z minulého týdne  

a doplní -i/-y a -ě   (= pomocí vyjmenovaných slov a pomocí vzoru město 

+ budeme znovu dělat na Teamsech on-line  

a je to jako jedna z úloh v PL3_leden! 

Učebnice  str. 67/5    

1.ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a určíme rody /Mž, Mnež, Ž, ST/ 

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA jen ta slova, která jsou rodu středního vzoru MĚSTO  (je jich 15) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 68/6    

1.ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a doplní podle červené nabídky slov 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 68/7    

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a skloňují 7 modrých podstatných jmen podle zadaných pádů 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL3_leden! 

Učebnice  str. 68/8    

1.ÚSTNĚ - přečtou si zadání a doplní  v náležitém tvaru podle červené nabídky slov + určí si, jaký je to pád 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

 Učebnice  str. 68/9    

1.ÚSTNĚ -  vysvětlí 2 rčení v učebnici  

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 68/10    

1.ÚSTNĚ -  přečtou si zadání  a  doplní -i/-y + vymyslí si slovo nadřazené 

2. NAPÍŠÍ po řádcích celé cvičení do Domácí výuka ČJ+MA i se slovem nadřazeným 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 



Učebnice  str. 68/11    

1.ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a vyčasujeme 3 modrá slovesa (je to procvičování časování SLOVES) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL3_leden! 

Učebnice  str. 70/1    

1.ÚSTNĚ -  přečtou si, budeme dělat podle zadání  (slova vzor MOŘE) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 70/2    

1.ÚSTNĚ -  přečtou si, budou si  dělat podle zadání = sledují červené koncovky u vzoru MOŘE 

                                                                            (+ slova pole - Labe - bydliště  podle vzoru MOŘE) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Čítanka:     80 - 83 = Baterka   +    84 – 86 = Nové rošťárny Emila…, Drzosti a průšvihy  

(+ dlouhodobý úkol – vyber si  jednu z básniček MĚSÍCE, nebo SNĚHULÁCI VE LHÁŘÍCH a uč se ji 

nazpaměť) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A/Pracovní list – MA_PL3_leden 

B/ Matematika: (jen tyto příklady ze strany  22-24)       

+ budeme vysvětlovat a částečně dělat na Teamsech on-line 

 

PROCVIČOVÁNÍ    Je  potřeba znát dobře násobilku a vždy správně zapsat čísla!!.  

(zkoušku si zde udělej potom jen kalkulačkou)  

Pročíst růžový rámeček na str.22 (násobení čísel – stovek a tisíců) 

+ budeme dělat a vysvětlíme na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 22/2 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a vypočítají si zpaměti  

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA (18 příkladů = jenom výsledky do 6 sloupců !) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 22/3 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a vypočítají si zpaměti + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 22/6 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání  

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA (CELÉ 12 příkladů vypočítají si VÝHODNĚ!) 

+ budeme dělat a vysvětlíme na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 22/7 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání  

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA (CELÉ 16 příkladů = jenom výsledky do 4 sloupců !) 

+ budeme dělat a vysvětlíme na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL3_leden 

Učebnice  str. 23/8 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a doplní tak, aby byl příklad správný – pravdivý 

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA (celé 9 příkladů) 



Učebnice  str. 23/11 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si pozorně zadání (budou 2 výpočty) 

2. NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej - pozor 2 otázky                                                                                                           

+ budeme dělat a vysvětlíme na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 23/12 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání  + zkoušku mohou pomocí kalkulačky 

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA (CELÉ 5 příkladů – pozor na správný zápis čísel pod sebe!) 

+ vysvětlíme na Teamsech on-line 

 

Pročíst růžový rámeček na str.23 (dělení – dělenec  i dělitel jsou násobky čísla 10) 

Učebnice  str. 23/2,3,4  

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání 

+ budeme dělat a vysvětlíme na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 24/5  

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a prohlédnou si daný postup výpočtu 

+ budeme dělat a vysvětlíme na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 24/6  

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a prohlédnou si daný postup výpočtu 

+ budeme dělat a vysvětlíme na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 24/7  

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a prohlédnou si daný postup výpočtu 

+ budeme dělat a vysvětlíme na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL3_leden 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČJS: 

učebnice: Rozmanitost přírody 

pročíst si str. 39 + pak do sešitu ČJS si zapíší tento text: 

PLEVELE NAŠICH POLÍ 
Plevel ubírá zemědělským rostlinám na poli ŽIVINY, bere jim MÍSTO a SVĚTLO.  

Často přenáší i různé ŠKŮDCE A CHOROBY na naše pěstované plodiny. 

1. CHRPA MODRÁ             2. PENÍZEK ROLNÍ                       3. VLČÍ MÁK                 4. PÝR PLAZIVÝ 

+  nakresli si CHRPU do sešitu podle knížky 
 

KŘOVINY V KRAJINĚ MEZI  POLI 
Poskytují úkryt a hnízda polním živočichům a ptákům,  plody křovin jsou potrava těchto zvířat. 

Chrání půdu před erozí větrem a zadržují vodu. 

1. RŮŽE ŠÍPKOVÁ /její plody jsou i na čaj = vitaním C/                2. TRNKA 

+  nakresli si RŮŽI ŠÍPKOVOU do sešitu podle knížky 


