
Ahoj třeťáci, 

posílám přehled domácí práce na další týden. Děkuji za plnění úkolů, někteří 

z Vás jsou opravdu výborní . 

Další videokonference bude opět ve středu 13. května v 13:00 hodin. Připravte 

si pracovní sešit M, pracovní list ČJ, penál a svoji knihu, kterou doma čtete. 

Děkuji a těším se zase ve středu na viděnou. EŠ 

3. tř í da - doma cí  př í přava (11. 5. - 15. 5. 2020) 

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

Úkoly, které bych ráda viděla, jsou označeny obálkou. Kdo ještě nesplnil úkoly z minulého týdne, 

napraví! 

Český jazyk 

1. Učebnice Čj str. 123 cv. 17 vypracuj na fólii, 

 cv. 18 spoj skladební dvojice na fólii, pozorně se podívej na prezentaci 

Skladební dvojice. 

cv. 19 u podtržených sloves urči osobu, číslo a čas, napiš do malého sešitu 

procvičování a pošli,  

cv. 20 vyzkoušej si alespoň opsat diktát. 

2. Učebnice Čj str. 124 přečti si nový článek,  

opakuj si ústně nebo přes fólii jednotlivá cvičení 1, 2, 3, 4.  

3. Pracovní sešit Čj str. 22 cv. 2 pouze doplň i/y a pošli.  

4. Pracovní sešit Čj str. 25 cv. 12 oprav chyby a pošli.  

5. Procvičuj si: 

www.skolasnadhledem.cz 

www.fred.fraus.cz 

www.diktaty.cz 

mailto:stepankova@zsvacov.cz
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6. Pracovní list - projdi si tento pracovní list, budeme některá cvičení dělat na 

videokonferenci, připrav si dotazy. 

Pracovní list - Opakování Čj

 

 



Čtení: 

Pokračuj ve čtení své knihy. Připrav si svoji knihu na videokonferenci. 

 

Matematika 

1. Učebnice str. 78 cv. 5 vyřeš dvoupodlažní výstaviště na fólii, cv. 7 vypočítej a 

pošli.  

2. Pracovní sešit str. 24 cv. 2, 3 vypočítej a pošli. 

3. Pracovní sešit str. 25 cv. 7 vypočítej a pošli.  

4. Projdi si tuto tabulku Biland a připrav si ji na videokonferenci. 

 

5. Procvičuj si: 

https://edu.ceskatelevize.cz/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/ 

https://www.matika.in/cs/ 
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Člověk a jeho svět 

1. Učebnice Prv - přečti si článek na str. 64 Rostliny mohou žít déle než 

živočichové. 

2. Ještě jednou se podívej na prezentaci z minulého týdne Rozmanitost 

přírody. 

3. Pracovní sešit Prv str. 33, cv. 4, 5 - vypracuj a pošli. 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Tento týden začínáme UNIT 8.  

● nejprve si opiš slovíčka 8. lekce do slovníčku 

UNIT 8 

family   /femili/   rodina 

brother   /bradr/   bratr 

father    /fa:dr/    otec 

mother   /madr/   matka 

sister    /sistr/    sestra 

grandfather   /grenfa:dr/   dědeček 

grandmother  /grenmadr/   babička 

this    /dis/    toto 

shelf    /šelf/    police 

who    /hu:/    kdo 

lamp    /lemp/   lampa, světlo 

photo    /feuteu/   fotka 



little    /litl/    malý 

my room   /maj ru:m/   můj pokoj 

have got   /hev got/   mít, vlastnit 

 

● učebnice - str. 85/ cv. 2 – This is my family – poslechni si, přečti a zkus 

přeložit                

       (poslech na stránkách školy) 

 

● na stránkách školy si projdi prezentaci, kde je vysvětleno časování slovesa 

„TO HAVE GOT“ (=MÍT, VLASTNIT) 

 

● do školního sešitu si nalep přehled časování slovesa MÍT  

 

 



● pracovní sešit – str. 72/ cv. 1 – Prohlédni si obrázky a doplň ke každé cedulce 

správné písmeno. 

    

   str. 72/ cv. 2 – Doplň chybějící písmenko. 

   str. 73/ cv. 2 – Doplň slovíčka z nabídky. 

 

● nakonec si zkus vyplnit online kvíz na časování slovesa mít 

https://forms.gle/qrop4jcCvbxJUA1r7 
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