
Ahoj třeťáci, 

posílám učivo na další týden, pracujeme stále doma i ve škole. Pomalu, ale jistě 

se blíží vysněné prázdniny, tak vydržte až do konce.  Postupně si připravujte 

doma učebnice k odevzdání - vygumovat, slepit. Odevzdávat budete i pracovní 

sešit Aj, včas dostanete bližší informace. 

Naše videokonference bude opět ve středu 10. června v 13:00 hodin, připravte 

si pracovní sešity ČJ a M, volný list papíru a psací potřeby.  

Těším se na Vás a přeji všem krásné červnové dny. EŠ 

 

3. tř í da - doma cí  i š kolní  př í přava  
(8. 6. - 12. 6. 2020) 

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

do pátku 12. 6. Úkoly, které bych ráda viděla, jsou označeny obálkou. Děti, které pracují ve škole, 

předávají splněné úkoly paní učitelce ve skupině. 

 

Český jazyk 

1. Online cvičení Slovní druhy - Kdo ještě neuděl online cvičení z minulého 

týdne, splní nyní. 

https://forms.gle/CsiJWM1wyibHgKdr5 

2. Podívej se na prezentaci Spojky a příslovce. 

3. Učebnice Čj - opakování a procvičování str. 136, 137, 138, 139 pracuj na fólii, 

na volný list papíru nebo do sešitu procvičování, neposílej. 

4. Pracovní sešit str. 28 cv. 5, 6, str. 29 cv. 9, pošli. 

5. Pracovní sešit str. 30, str. 31 vypracuj a pošli. 

 

 

mailto:stepankova@zsvacov.cz
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Čtení: 

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

Booko.cz 

Napiš mi zprávu o své knize (jak se kniha jmenuje a na jaké straně čteš), pošli.   

Čítanka str. 124, 125 O starostech, bolavém bříšku a děravé kleci - přečti. 

https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-mr6s 

 

Matematika 

1. Učebnice str. 88 cv. 1 Dělení se zbytkem. 

2. Procvičuj: 

https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-mr6s


 

 

3. Pracovní sešit str. 33 cv. 3, 4 vypočítej a pošli. 

4. Pracovní sešit str. 34, 35, 36 vypočítej a pošli. 

 

Člověk a jeho svět 

Pracovní sešit str. 35, 36 vypracuj a pošli. 

 

Označ své sebehodnocení - Jak jsi pracoval/a tento týden, pošli. 



ANGLICKÝ JAZYK 8. 6. – 12. 6. 2020 

Unit 8 

● učebnice  

str. 88/ Reading – My room (můj pokoj) – znovu si přečti a přelož článek                               

str. 89/ cv. 1 -  toto cvičení se týká předchozího textu (rozhodni YES/NO)                                     

str. 90/ cv. 1 – poslouchej a najdi Lise, Benovi a Ann rodinu (poslech na 

stránkách školy)                                                                                                       

● pracovní sešit  

str. 78/ cv. 1 – doplň slovíčka                                                                    

str. 78/ cv. 2 – přečti si věty a spoj je spojkou (a)                               

str. 80/ cv. 1 – piš kladné věty                                                                         

str. 80/ cv. 2 – piš záporné věty                                                                                          

str. 81/ cv. 3 – doplň rozhovor       

Stránku 80 – 81 v PS mi prosím zašli ke kontrole. Děkuji. kulova@zsvacov.cz 
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