
Ahoj třeťáci, 

připravila jsem pro Vás učivo na další nový týden. Pracujeme doma i ve škole, 

chválím všechny děti, které si své povinnosti plní včas a snaží se odevzdat úkoly 

v pořádku.  

Všem dětem ve škole i doma přeji krásný Den dětí (pondělí 1. 6.) plný radosti, 

smíchu, her a soutěží. Užijte si ho a v pondělí nemusíte posílat žádné úkoly.  

Nezapomeňte na videokonferenci ve středu 3. června v 13:00 hodin. Připravte 

si pracovní sešity ČJ a M a psací potřeby.  

Děkuji a těším se na viděnou a na slyšenou. EŠ  

 

3. tř í da - doma cí  i š kolní  př í přava  
(1. 6. - 5. 6. 2020) 

Splněné úkoly za tento týden opět posílejte na WhatsApp nebo na e-mail stepankova@zsvacov.cz 

do pátku 5. 6. Úkoly, které bych ráda viděla, jsou označeny obálkou. Děti, které pracují ve škole, 

předávají splněné úkoly paní učitelce ve skupině. 

 

Český jazyk 

1. Učebnice str. 132 - přečti si článek Vlaštovčí překvapení a sám ústně si splň 

úkoly pod článkem, neposílej. 

2. Podívej se na krátkou prezentaci Zájmena. 

3. Učebnice str. 133 cv. 4 - doplň i, í, y, ý přes fólii, pošli, ostatní úkoly u 

cvičení splň pouze ústně. 

4. Učebnice str. 134 cv. 6, 7 - procvičuj přes fólii, neposílej. 

Učebnice str. 134 cv. 8 - doplň a slova napiš do sešitu procvičování, pošli. 

5. Pracovní sešit str. 26, 27 - vypracuj, pošli. Cvičení označená 

znaménkem < si uděláme na videokonferenci, jsou náročnější. 

mailto:stepankova@zsvacov.cz


6. Učebnice str. 135 - jednotlivá cvičení si procvičuj ústně, přes fólii nebo na 

papír, neposílej. 

7. Udělej online cvičení ČJ - slovní druhy. 

https://forms.gle/romqc3vy6GNWji4V9 

 

Čtení: 

Čti pravidelně svoji knihu, ten kdo doma nemá, využije online knihovnu 

Booko.cz  

Čítanka str. 122, 123 - přečti si článek Cesta do hor, čti pozorně, na porozumění 

textu se budu ptát na videokonferenci. 

 

Dobrovolně můžeš procvičovat: 

www.skolasnadhledem.cz 

www.fred.fraus.cz 

www.diktaty.cz 

www. ucenionline.com 

 

Matematika 

1. Učebnice str. 83 cv. 1, 2 vypracuj do malého sešitu, pošli. 

2. Pracovní sešit str. 29 cv. 5 vypracuj podle učebnice na str. 82/1, toto cvičení 

si projdeme na videokonferenci. Nemusíš ho dělat, jestli se videokonference 

zúčastníš. 

3. Pracovní sešit str. 29 cv. 7 vypočítej, pošli. 

4. Pracovní sešit str. 30 cv. 3 doplň šipkový i číselný zápis, pošli. 

5. Pracovní sešit str. 31 cv. 1, 2, 3 vypracuj, pošli. 
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Dobrovolně můžeš procvičovat: 

https://edu.ceskatelevize.cz/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/ 

 

Člověk a jeho svět 

1. Učebnice str. 67, 68 přečti si články a prohlédni si obrázky. 

2. Pracovní sešit str. 34 cv. 9 vypracuj, pošli. 

3. Zápis do sešitu - okopíruj a nalep do sešitu nebo opiš do sešitu. 

 

Polní plodiny 

Obiloviny: pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, proso 

Okopaniny: brambory, cukrová řepa 

Olejniny: slunečnice, řepka olejka 

Přadné rostliny: len, bavlna 

Označ své sebehodnocení - Jak jsi pracoval/a tento týden 
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ANGLICKÝ JAZYK 3. třída 1. 6. – 5. 6. 

Unit 8 

● Na stránkách školy si projdi prezentaci – procvičujeme záporné tvary slovesa 

MÍT 

● pracovní sešit – str. 74/ cv. 2 – píšeš otázku a zápornou odpověď                                                      

             str. 76/ cv. 1 – čti a napiš číslo fotky, která se hodí k danému 

textu                                str. 76/ cv. 2 – toto cv. navazuje na cv. 1 – 

čti a napiš jméno                                            str. 77/ cv. 3 -  napiš 

slova (doplň TH), poté je doplň do vět     

● učebnice – str. 88 / Reading – My room (můj pokoj)                                                                 

poslouchej, čti a překládej (poslech na stránkách školy)          

● procvičuj slovíčka z 8. lekce – využij tento odkaz: 

https://learningapps.org/watch?v=ppk1u0bxn20 

● vyplň online kvíz na stránkách školy:        

https://forms.gle/gkQGzT48FdXtfTWP6 
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