
Ahoj třeťáci, 

zdravím Vás v novém týdnu. Děkuji za to, že spolupracujete, že 

posíláte splněné úkoly, že se snažíte pracovat co nejlépe. Chci Vás všechny moc 

pochválit. Tento týden nás čeká první videokonference a to ve středu 15. 

dubna v 13,00 hodin, tak všechny zvu a těším se, že se uvidíme a uslyšíme. 

Snad nebudou žádné technické potíže a povíme si, jak se nám daří. Jak se 

připojit na videokonferenci najdete v odkaze na stránkách školy.  

Mějte se krásně a brzy se uvidíme. EŠ 

 

3. tř í da - doma cí  př í přava (14. 4. - 17. 4. 2020) 

Český jazyk 

1. Ústně si připomeň vše, co víš o podstatných jménech. Pomohou ti obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podívej se na prezentaci - Podstatná jména vlastní a obecná. 

3. Učebnice str. 113 cv. 15, 16 - procvičuj na fólii, na papír nebo na destičku. 

4. Učebnice str. 114 cv. 17, 18 - napiš do sešitu procvičování a pošli.  

5. Pracovní sešit str. 15 cv. 1, str. 17 cv. 7, 8 - vypracuj a pošli.  



   Hádanka: Zjisti, kdo je na obrázku v pracovním sešitě str. 17. 

6. Podívej se na komentovanou prezentaci z minulého týdne - Slovesa 1 a pak 

navazuje nová komentovaná prezentace - Slovesa 2. 

 

Čtení: 

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

Tento úkol platí pro každý týden, ale od každého z vás zprávu stále nemám.  

Čítanka: 

Ve světě přírody str. 114, 115 - přečti si krátké články a u druhého vymysli jeho 

název, nadpis. 

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

(Booko.cz). 

Můžeš procvičovat: 

https://www.skolasnadhledem.cz// 

https://www.umimecesky.cz// 

 

Matematika 

1. Dnes budeme pracovat se stovkovou tabulkou - učebnice str. 73, chodíme 

po stovkové tabulce, ukazujeme si jednotlivé kroky prstem. 

Učebnice str. 73 cv. 1, 2, 3 - procvičuj ústně a na fólii. 

2. Pracovní sešit str. 19 cv. 1, 3 - vypracuj a pošli, cv. 2 - zatím nedělej. 

3. Stále trénujeme kružnice - Pracovní sešit str. 18 cv. 1,2,3 - vypracuj a pošli. 

Můžeš procvičovat:       https://www.umimematiku.cz/ 

4. Stále někdo nesplnil online cvičení! Je lepší vypracovat cvičení opakovaně, 

nežli ani jednou.            https://forms.gle/AUf2SKXBFeihdiw49 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.umimematiku.cz/


 

Stovková tabulka 

Člověk a jeho svět 

Dnes se ještě krátce vrátíme k svátkům jara. 

1. Učebnice str. 59, 60 - přečíst oba články. 

2. Pracovní sešit str. 30 cv. 1, str. 31 cv. 2. 

3. Stále někdo nesplnil online cvičení.  https://forms.gle/sjSC4YMLJH94wMY9A 



 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

UNIT 7  

● Někteří z Vás si ještě nevyplnili online testík z minulého týdne. Můžeš si ho 

vyzkoušet i opakovaně.    https://forms.gle/YimLYU5VnSVgSoLb6 

● do školního sešitu si napiš a přelož tato spojení (Nezapomeň na člen THE!) 

 

1. na stole     5. na posteli 

2. pod židlí     6. pod stromem 

3. v koupelně    7. v obývacím pokoji 

4. v kuchyni     8. pod deštníkem 

 

Toto cvičení mi prosím pošli do pátku ke kontrole. kulova@zsvacov.cz 

Děkuji. 

 

● učebnice str. 79/ cv. 1 – Poslouchej, čti a překládej!(poslech na stránkách 

školy)  

● pracovní sešit – str. 65/ cv. 1 – Doplň správný tvar slovesa „to be“ (is, are)! 

   str. 65/ cv. 2 – Doplň rozhovor! 

● průběžně se uč slovíčka ze 7. lekce a opakuj slovíčka z minulých lekcí 

 

https://forms.gle/YimLYU5VnSVgSoLb6
mailto:kulova@zsvacov.cz

