
Základní škola a Mateřská škola Habrovany, okres Vyškov 

 

Distanční výuka 

Úkoly č. 5 

(09. 11. 2020 – 13. 11. 2020) 

 

Dobrý  den vážení rodiče, 

 

zasílám Vám úkoly pro Vaše děti.  Děkuji Vám za Vaši milou spolupráci. Žádám Vás o trpělivost, 

kladnou motivaci a především kázeň, režim a řád při zpracovávání všech úkolů. Společně to jistě 

zvládneme. 

 

 

Matematika 

Stěžejním učivem tohoto týdne bude zvládnutí násobilky 9 a 10. 

Matematika a její aplikace (pracovní sešit do MA) 

Úkoly: 

PO  strana 40-41 

Út  strana  42-43   ( výuka on line- kontrola plnění úkolů, konzultace, výuka) 

Str  strana 44- 45 

Čtv  strana 46-47 

Pá  strana 48 

Plnění úkolů budu kontrolovat pravidelně jednou za 14 dní. Úkoly budete předávat jako doposud 
v igelitových taškách vždy v pondělí od 9:00 do 10:00 hodin. Já obratem zkontroluji a předám následující 
den. 
Termíny Vám vždy sdělím v předstihu.  Předem děkuji ☺. 
 
 

 

 



Český jazyk  

Stěžejním učivem je opakování vyjmenovaných slov po b. 

Úkoly ústní: 

1. Děti si vystřihnou vyjmenovaná slova po b- všem dětem jsem poslala ve složce. Budou 

zkoušet řadit vyjmenovaná slova, tak jak jdou správně za sebou. Prosím maminky o vložení 

vyjmenovaných slov  do nějaké krabičky, budeme pokračovat i s dalšími vyjmenovanými slovy. 

Děkuji ☺. 

Je vhodné u toho zpívat písničku od Dády Patrasové. Děti to baví a snáze si slova zapamatují. 

 

 

• https://www.dadapatrasova.cz/dada-patrasova-by/ 

 

 

Obyvatel bydlí v bytě 
Je to pěkný příbytek 
Bystrý vidí, zee tam nemá 
Obyčejný nábytek 
 
V lese sbírá byliny 
Pěstuje i kytky 
Drží býka, kobylu 
Zpracovává zbytky 
 
Sem tam prodá na jatka 
Nějaký ten dobytek 
Problém pro něj nemoh být 
Pořídit si nábytek. 
 
2. Děti si prostudují dvě mnou zaslané tabulky: 
 

• Vyjmenovaná a příbuzná slova po b 

• Rozdíly v psaní slov bydlo-bidlo atd. 
 
 
V úterý dne 10. 11. 2020 budu s dětmi tyto tabulky probírat a vysvětlovat při  on line 
výuce. 

https://www.dadapatrasova.cz/dada-patrasova-by/


 
Tabulky mohou  děti používat  jako pomůcku při   vypracovávání domácích úkolů. 
Hledáním odpovídajících výrazů se také učí. 
 
Úkoly písemné: 
 
Volné pracovní listy (poslala jsem všem dětem ve složce). 
 
PO strana  5    
 
Út strana   8  ( výuka on line- kontrola plnění úkolů, konzultace, výuka) 
 
Stř strana 10 
 
Čtv strana  11  ( výuka on line- kontrola plnění úkolů, konzultace, výuka) 
 
 
Pá strana 12 
 
Každý den přepíší do nového sešitu ČJ (poslala jsem všem dětem nový sešit 
s pomocnými linkami a  nalepeným prvním cvičením a), jedno  cvičení ze zaslané stránky 
č. 1. 
 
Po  cvičení a) 
 
Út cvičení b) ( výuka on line- kontrola plnění úkolů, konzultace, výuka) 
 
Stř cvičení c) 
 
Čtv cvičení d) ( výuka on line- kontrola plnění úkolů, konzultace, výuka) 
 
Pá  cvičení e) 
 
Opisem si děti nejvíce zapamatují probírané učivo. Proto je nutné ve třetí třídě tuto 
činnost co nejvíce podporovat.  

 
 
Čtení 
 
Čítanka strana 48-53. 
 
Budu kontrolovat čtenářkou gramotnost průběžně. 
 
 



Prvouka 
 
Učebnice   strana 13 -  Moje vlast  – Česká republika (opakování). 
          Děti si zopakují doma. 
 
Pracovní sešit               strana 17- uděláme s dětmi společně při on line výuce dne  
                                                           12. 11. 2020. 
 
 
Všechny úkoly jsou povinné a musí být řádně plněny v termínech. Výsledky budou 
součástí žákovi klasifikace. 
 
Všechny úkoly budu zatím zasílat na Vaše emaily. A vždy  úkoly na celý týden, abyste 
měli jako rodiče přehled a představu co se musí za následující  týden splnit. 
Úkoly lze také vkládat v  PDF do Teamsu,  ale tuto možnost budu využívat postupně  jak 
se budeme vzájemně seznamovat s funkcemi tohoto programu. Jsem začátečník stejně 
jako někteří z Vás. 

 
Zítra se spojíme v 10: 00 hodin. Věřím, že se nám spojení podaří. Vše můžeme probrat 
ústně. 
 
 
V 9:30 se musíte spojit s paní učitelkou Jelínkovou, děti mají AJ. 
 

 
Rozvrh hodin 
 
 
Po 9:30 Aj  10:00 ČJ 
 
Út  9:30 Čj  10:00 Ma 
 
Stř doučování dětí, konzultace (dle potřeby) 
 
Čtv 9:30 Čj  10:00 Prv 
 
Pa    doučování dětí, konzultace (dle potřeby) 
 
 
 
 
 
 
 



Informace týkající se první hodiny online výuky:  

9.11.2020 

 

Zítra dle rozvrhu si otevřete složku Teams, v levé liště klikněte na ikonu kalendář a klikněte na 

výuku dle rozvrhu. 

V   pondělí:   AJ v 9:30 hodin, ČJ v 10:00 hodin, daného dne a potom klikněte na sdělení připojit 

se. 

Bylo by dobré, kdyby měli žáci vypnuté mikrofony a zapínali si je na pokyn vyučujícího.  

Ikona mikrofony je na horní liště vpravo. 

 
 

 
Ještě si dovolím upozornit, že pokud se Vaše  dítě nebude moci z nějakého důvodu 
účastnit on line výuky,(nemoc,  problémy s připojením), jste jako rodiče povinni poslat 
písemnou omluvenku na můj email. Ředitelství školy bude průběžně kontrolovat účast 
na  on line výuce. 
 
 
Děkuji Vám za Vaši práci při domácí výuce, Vaše pochopení a vstřícnost. Velice si toho 
vážím. 
 
  

 
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví pro Vás a Vaše blízké. 
 
 
 
Ilona Kummerová, třídní učitelka 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 


