
Speciální základní škola Králíky, Nábřežní 130 

 

 
 

Ročník: 3.A Týden: 23. 3. – 10. 4. 2020 

Informace: 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 hodiny ŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ! 

Zadání práce na vyučovací předměty: www.zspkraliky.cz 

Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA 

Procvičujte na internetu: www.skolakov.cz, www.matematikahrou.cz, 

www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, www.umimeto.org, 

www.matika.in, www.matyskova-matematika.cz, www.cs.duolingo.com, 

https://decko.ceskatelevize.cz, , ,  www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, 

www.pripravy.estranky.cz, www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, 

www.smejo/info  
 

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? Kontaktuj (telefonicky, e-

mailem: zspredakce@seznam.cz) svou třídní učitelku (všední den v době od 9.00 do 12.00 

h) 

Učivo: 

Jazyk. výchova 

Výslovnost, čtení a psaní slov se souhláskami  ď,  ť,  ň 

  Slova se slabikotvorným  r,  l  uvnitř slova 

  Slova se skupinami 3 souhlásek 

  Čtení a psaní předložek před slovem 

  Slovo – slabika – hláska      Věta – stavba, pořádek slov 

DÚ – procvičuj si počáteční písmena ve slovech – např. hrou Slovní 

fotbal, poznávej písmeno, které je na konci slov 

Tvoř jednoduché věty na slova 

Piš podle diktátu slova s písmeny ď, ť, ň  

Napiš do sešitu: Čítanka str. 67/2, 67/3, 68/2 – napiš a podtrhni, co do 

řádku nepatří, 69 – 2 řádky úplně dole, 71 – slova úplně dole psacím 

písmem, 72 – slova úplně dole psacím písmem, Náš kohoutek – přepsat 

do sešitu, 73/ 2,3 

 

Čtení a liter. výchova 

Hláska a písmeno ď, ť, ň, Labuť 

  Minda a hlemýžď (čtení vět s porozum.) 

  Závist,  Lépe skákat, Náš kohoutek (čtení říkanky – přednes zpaměti) 

  Kohoutek a slepička 

  Když prší (tiché čtení, reprodukce vedená ot.) 

  Hlavní je zdraví,  Závody, Barvy  

DÚ – číst Čítanku str. 67 – 74 , učit se zpaměti říkanku Náš kohoutek 

str. 72 

Matematika 

Desítky  

  Čtení, zápis čísla 

  manipulační činnosti, rozklad čísla 

  peníze (manipulace a počítání s drobnými mincemi, hra na obchod  

  úlohy na orientaci v prostoru, výrazy (vpředu, vzadu) 

Obor č. do 20   -  sčítání a odčítání s přech. desítky 

DÚ – naučit se zpaměti odříkat řadu desítek 0 – 100, číst je, zapisovat, 

psát podle diktátu, počítat předměty, pastelky, kuličky na počítadle 

Plnit pracovní listy 

Učebnice str. 55 – 59     

Písemně do sešitu – uč. Str. 46/5, 49/3, 4, 5  + dle potřeby mohou další 

cvičení z učebnice  

http://www.skolakov.cz/
http://www.matematikahrou.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.umimeto.org/
http://www.matika.in/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.cs.duolingo.com/
https://decko.ceskatelevize.cz/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.pripravy.estranky.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.helpforenglish.cz/
http://www.smejo/info


 

Prvouka 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Příroda v ročních obdobích 

– příroda na jaře 

– znaky ročních období, sezónní práce na zahradě a na poli, péče o 

zvířata a ptáky, chování živočichů 

– domácí zvířata a jejich mláďata, volně žijící zvířata 

– životní podmínky zvířat 

– projevy, průběh a způsob života 

DÚ – prohlédnout si obě prezentace, které jsou na našich stránkách + 

podle možnosti vyplnit pracovní listy (pokud nelze vytisknout, plň 

úkoly do sešitu) 

Anglický jazyk 

 

Oblečení 

DÚ – Nová slovíčka – vystříhat obrázky s pojmenováním a nalepit do 

sešitu 

Učit se je zpaměti 

Procvičovat na Pl – viz. stránky školy 

Domácí úkoly 
Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů 

 

 

 

 


