
3. A – třídní uč. Veronika Beranová 

 

 PRVOUKA 

učivo zadané do 27.3. 

 1.H. - UČ.  str. 54 přečíst, pak vypracovat str. 47 v PS 

 2.H.- UČ. str. 55 přečíst, zápis do ŠS (zápis bude poslán do naší skupiny na FB – děti 

buď opíší, nebo můžete vytisknout a nalepit )+ nakreslit obrázek, PS str. 48/1 

 3.H. – UČ. str. 56 přečíst, zápis do ŠS, PS str.48/2, 3,4 

 

 ANGLICKÝ JAZYK 

 učivo zadané do 27.3. 

- poznámka: CD s poslechem posláno do skupiny, bližší informace a instrukce jsou rozepsány 

v naší skupině 

 1.H. – opakování vazeb: I am, you are, včetně stažených tvarů (UČ str.15), přidat 

nové vazby: he is, she is – i stažené tvary(UČ str. 17), PS str. 19/4 

 2. H. – UČ str. 17 – Lesson 3 – poslech(audio track č. 51), UČ str. 18/1 – doplnit 

tužkou, UČ str. 18 – vazba: to be good at – přečíst, přeložit(ústně),str.18/2 přečíst, 

tužkou spojit, přeložit, PS str. 19/5 

 3. H. – PS str. 20/7, 8. UČ str. 19/3 poslech č. 52, doplnit tužkou , 19/5, 6 doplnit 

tužkou 

 + opakování slovíček  

 

 ČESKÝ JAZYK 

učivo zadané do 31.3. 

- využití MIUČ z nns.cz – podrobné info ve skupině  

 MIUČ str. 68/1 + a), 68/2 +a) napiš do sešitu 

 PS str. 14 celá str., 14/4 diktát – pouze vypracovat cv. a) 

 MIUČ – přečíst text u vykřičníku – 69/2 přečíst, podst.jm. v jedn.č. podtrhni červeně, 

v množ. č. podtrhni modře 

 MIUČ 69/3,4 – vypracuj do sešitu ČJd 

 PS str. 15 celá 

 MIUČ str.70/1 ústně, 70/4 +a) do ČJd 

 MIUČ str.71/1 a,b,d,e  ústně, 1c napiš do ČJd, 71/3,4 do ČJd 

 PS str.16 celá 

 učit se VS po P 

 

 MATEMATIKA 

učivo zadané do 31.3. 

 PS str. 24, 25 

 MIUČ Matýskova matematika PS str. 23,24 

 MIUČ Matýskova matematika PS str. 9-19 

- veškeré podrobnosti, informace, instrukce, zápis do sešitů, pracovní listy, videa k výuce atd. najdete 

v naší FB skupině, kde jsem Vám k dispozici   

Děkuji za spolupráci a přeji Vám, pokud možno, klidné dny.  

Veronika Beranová 

 

 


