
Ahoj třeťáci,   

zdravím všechny doma i 

ve škole. Posílám učivo 

na předposlední školní 

týden, tentokrát budete 

plnit opakovací úkoly jen v pracovních sešitech. Učebnice máte určitě 

připravené k odevzdání, všichni jste dostali potřebné informace na Školu 

online. Kdo přijde pro věci do školy v úterý 16. 6., tak se na Vás budu těšit já 

osobně.  Nezapomeňte vzít učebnice. 

V tomto týdnu bude poslední výuková videokonference a to ve středu 17. 

června opět od 13:00 hodin. Připravte si pracovní sešity ČJ a M, psací potřeby.  

Děkuji všem za skvělou spolupráci a těším se na Vás.  

Mějte krásný červnový týden  EŠ. 

 
3. tř í da - doma cí  i š kolní  př í přava  

(15. 6. - 19. 6. 2020) 

Tento týden nechám posílání úkolů na Vás a budu velmi překvapena, kdo i poslední výukový týden mi 

pošle nějaké splněné učivo. Těším se. Opět posílejte na 

WhatsApp nebo na e-mail stepankova@zsvacov.cz        

do pátku 19. 6. Děti, které pracují ve škole, předávají 

splněné úkoly paní učitelce ve skupině. 

 

Český jazyk 

Pracovní sešit - opakovací kapitola Sci-fi,  

vypracuj jednotlivá cvičení na str. 34, 35, 36, 

37, pomůže ti přehled slovních druhů.  

Sám se pak rozhodni, která cvičení mi pošleš 

ke kontrole, čím mě budeš chtít překvapit. 

mailto:stepankova@zsvacov.cz


Čtení:  Čti svojí knihu a přečtenou knihu zapiš do čtenářského deníku. 

Matematika 

Pracovní sešit str. 37 cv. 6 - dělení se zbytkem. 

Pracovní sešit str. 38 cv. 1 - krokuj a vyřeš úlohu, toto cvičení jsme si 

vysvětlovali na videokonferenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní sešit str. 39 cv. 3 - vypočítej písemně. 

Pracovní sešit str. 40 cv. 3, 4 - vypočítej. 

Pracovní sešit str. 41 cv. 6, 7, 9 - 

vypočítej. 

Opět vyber cvičení, která mi pošleš 

ke kontrole. Děkuji. 

 

Člověk a jeho svět 

Prohlédni si obrázky -  jak pracuje 

počítač a z jakých částí se skládá.  

 



ANGLICKÝ JAZYK  

● Tento týden na Vás čeká již poslední domácí příprava z AJ. Nemusíte nic 

posílat.  

Pracovní sešit z AJ i slovníček ještě využijeme ve 4. třídě. Ve slovníčku můžete 

pokračovat, proto si ho pečlivě uschovejte. Až budete vracet paní učitelce 

učebnice, odevzdejte jí také pracovní sešit, abyste ho přes prázdniny neztratili. 

● Podle zadání nakresli obrázek – Draw a picture! 

My room is small. I have got a bed. It is brown. There is a cat under the bed. 

There are two green cushions on the bed. I have got a brown desk and a grey 

chair. I have got a computer.  It is grey. It is on the desk. I have not got a TV. 

There is one shelf in my room. There are three photos on the shelf. I have got a 

box. My toys are in the box. I have got a big plane and one teddy.  

● Na zopakování slovní zásoby ze 3. třídy jsem pro Vás připravila zábavnou 

křížovku, můžete si jí vyzkoušet pod tímto odkazem:  

https://learningapps.org/display?v=pop87j67j20 

Na závěr Vám chci poděkovat za spolupráci a plnění domácích úkolů v této 

nelehké situaci, která nás potkala. Většinou jste plnili všechno bez větších 

obtíží, jste šikovní a chválím Vás. 

Děkuji také rodičům za trpělivost a 

spolupráci při dálkovém vzdělávání. 

Přeji Vám krásné letní prázdniny se 

spoustou zážitků. Odpočiňte si a 

v září se budu těšit na viděnou! 

M. Kůlová 
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