
Speciální základní škola Králíky, Nábřežní 130 

 

 

 
 

Ročník: 3.ročník Týden: 1. 5. – 22. 5. 2020 

Informace: 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 H ŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ 

 
Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty předány vytištěné 

 

Pravidelná konzultace s učiteli (učitelé ti volají – kontrolují splnění úkolu, 

vysvětlují, čemu nerozumíš, seznamují tě s novým učivem): 

Pátek 9.00 – 14.00 h– paní učitelka Šponarová, pan učitel Hanák 

V tyto dny se v daný čas věnuješ výuce 

Individuální konzultace – dle domluvy s učitelem 

 

Komunikační e-mail: zspredakce@seznam.cz 
Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA 

 

Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, 

www.umimeto.org, www.matika.in, www.matyskova-matematika.cz, 

https://decko.ceskatelevize.cz, www.skolakov.cz, www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz 

Učivo: 

Jazyk. výchova 

Slova se slabikami  ve – vě 

Slova se slabikami  me - mě 

Slova se shluky souhlásek (vlk, trnky,..) 

Slova s písmenem  x 

Velká písmena ve jménech osob a zvířat 

 

DÚ – tvoř slova s těmito slabikami, procvičuj jejich psaní do 

sešitu, piš je podle diktátu, tvoř jednoduché věty s těmito slovy.  

Napiš do sešitu – Čítanka str. 85 /1, 2, 3, slova dole psacím 

písmem 

                                 Čítanka str. 90/2, 3, 4, slova dole psacím 

písmem 

                                 Čít. Str. 92 Naše rodina 

 

Psaní písmen S, Š, L 

DÚ – Nauč se psát písmeno S, Š, L – nejprve napodobuj ve 

vzduchu, piš velké tvary na velkém papíru, piš do písanky.  

Čtení a liter. výchova 

Větřík, Slečna Fína (čtení slov se slab. vě) 

Na jaře  

Pohádka Boudo, budko – čtení s porozuměním, ilustrace 

Kolik je na světě věcí (čtení předložky se slovem) 

Kromě pejska, Na výletě v divném světě (čtení slov se slab. mě) 

Dárek, Běh (čtení předložky se slovem) 

 Naše rodina (přednes říkanky zpaměti) 

 

DÚ – čti čítanku str. 85 – 92 

          Vyrob si z papíru zvířátka k pohádce Boudo, budko a      
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          zahraj rodině   divadlo 

          Nauč se zpaměti básničku str. 92 Naše rodina zpaměti 

 

Matematika 

Obor č. do 20  - násobení a dělení č. 2 

  manipulační činnosti      peníze (manipulace s penězi, hra na 

obchod)  

  slovní úlohy 

sčítání, odčítání v oboru do 20 bez přechodu, s přechodem desítky 

Desítky 

DÚ – Podívej se do učebnice na str. 53, jak Adélka rozdělila 

kostky a odpověz na otázku. Zkoušej si dělení - cvičení str. 53/1, 

2, 3, 4 , str. 54/1-5 

      -procvičuj násobení a dělení na pracovních listech 

 

Napiš do sešitu – uč. Str. 54/ 6, 7 

Prvouka 

Domácí zvířata a jejich mláďata,  

Volně žijící zvířata 

– životní podmínky zvířat 

– projevy, průběh a způsob života 

 

DÚ – Přečti si na pracovních listech nové informace, splň si 

úkoly, nauč se pojmenovat zvířata a jejich mláďata 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Látky a jejich vlastnosti 

– rozdělení látek – kapalné, pevné, plynné 

– porovnávání látek 

–  

DÚ – přečti si listy z prezentace, povídej si o nich, splň si 

pracovní listy a nalep je do sešitu 

 

Ochrana přírody 

− chování k přírodě, třídění odpadu, péče o životní prostředí  

DÚ – přečti si, jak třídíme odpad, jak chráníme přírodu, splň si 

pracovní listy 

Anglický jazyk 

 

Základní části lidského těla 

DÚ -  

Domácí úkoly 
Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů  

 

 


