
3. tř í da - doma cí  př í přava (6. 4. - 9. 4. 2020) 

Český jazyk: 

1. Opakuj si ústně slovní druhy - podle tabulky, pak zpaměti. 

Jak poznáme sloveso? 

 

Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, 

zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. 

Vyjadřují děj. 

2. Podívej se na komentovanou prezentaci - Slovesa. 

3. Učebnice str. 109 cv. 5, str. 110 cv. 6 - procvičuj ústně a na fólii. 

4. Pracovní sešit str. 15 cv. 2, 3, str. 16 cv. 4, 5, 6, pošli. 

 

Čtení: 

 Pokračuj ve čtení své knihy. Napiš mi, jakou knihu čteš, na jaké stránce   

a jak se ti kniha líbí. Tento úkol platí pro každý týden, ale od každého z vás 

zprávu nemám. Čítanku nemusíš otevřít. 

Podívej se kolem sebe, jak se jarní příroda mění a jestli doma připravujete 

nějaká semínka nebo sazeničky k výsadbě na zahrádku, napiš nebo vyfoť. Já ti 

pak vyfotím a pošlu své. Příště si o jednom takovém semínku přečteme příběh. 

Pokud ti doma dochází knihy na čtení, posílám kontakt na online knihovnu 

(Booko.cz). 



Matematika: 

1. Učebnice str. 71 cv. 2, str. 72 cv. 3 - přepiš do malého sešitu. 

2. Pracovní sešit str. 17 cv. 7, 8, 9 - vypracuj tři opakovací cvičení. 

3. Vyzkoušej si online cvičení - slovní úlohy. 

https://forms.gle/2Hjz7imLvUmfBuan6 

4. Tento týden začínáme trénovat práci s kružítkem. Pozor na ostrý hrot 

kružítka a na oči! Nejdříve si přehraj krátké video. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c 

Potom si vezmi nějaký papír a zkoušej rýsování kružnice. Rýsování opakuj, není 

to jednoduché, než se ti začnou dařit krásné a pravidelné kružnice. Pak mi je 

pošli. 

 

Člověk a jeho svět: 

Tento týden si navodíme alespoň trochu velikonoční atmosféru. 

1. Učebnice PRV. str. 61 - přečti si článek Jak se slaví Velikonoce u nás. 

2. Pracovní sešit str. 31, cv. 3, 4 - navrhni kraslice i barevně.  

                                                                                           

    Ahoj třeťáci, 

asi jste si všimli, že tento týden 

máte méně úkolů. Jelikož přichází 

svátky jara, přála bych si, abyste si společně s rodiči 

odpočinuli a užívali pohodové a klidné dny. 

Přeji všem hezké Velikonoce, plné radosti, úsměvů a 

zdraví.  

Eva Štěpánková     

                                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c


     ÚKOLY ANGLICKÝ JAZYK  

Od některých z Vás mi chybí domácí příprava z minulého týdne (cv. 2 – 6 vět), 

prosím nafotit a poslat na můj mail kulova@zsvacov.cz.  

Budu ráda, když mi požadované cvičení, které máte na daný týden, pošlete zpět 

do pátku.  Děkuji Kůlová 

UNIT 7  

Budeme procvičovat předložky on, in, under 

● můžeš začít jednoduchým opakovacím online testíkem na stránkách školy   

https://forms.gle/YimLYU5VnSVgSoLb6 

● učebnice str. 79 / cv. 4 – poslouchej a hledej správný obrázek, poté si 

básničku několikrát přečti (poslech na stránkách školy) 

● pracovní sešit – str. 62/ cv. 1 – Najdi slovíčko a doplň písmenko 

   str. 62/ cv. 2 – Hledej a piš slovíčka 

   str. 63/ cv. 2 – Doplň písmenko 

   str. 64/ cv. 1, 2 

● Na tomto odkazu najdeš interaktivní pracovní list 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Preposition

s_of_place/In-on-under_nx86920sy  (rozklikni nabídku a vyber správnou předložku) 

Po vyplnění dole klikni na Finish a následně Check my answers → 

uvidíš, kde jsi udělal/a chyby. Procvičuj i opakovaně. 

● Když budeš mít chuť a volnou chvilku, vybarvi si velikonočního zajíčka. 

Happy Easter! Krásné Velikonoce!  

Všem přeji krásné a klidné Velikonoce, pevné zdraví a chuť do školní 

práce.  

Rodičům děkuji za dosavadní spolupráci a trpělivost! 

Kůlová M. 
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