
Ahoj třeťáci, 

posílám Vám domácí práci na další týden. Chválím všechny děti, které včas 

odevzdávají své úkoly a hlídají si, aby měly vše splněné v pořádku.          

Někdo posílá úkoly s velkým zpožděním a pak moje zpětná vazba pozbývá 

významu. 

 Videokonference bude opět ve středu 20. května v 13:00 hodin. Připravte si 

pracovní sešity z ČJ a M, pravítko, ořezanou tužku a volný list papíru. 

 Děkuji a těším se na Vás. EŠ          

 

3. tř í da - doma cí  př í přava (18. 5. - 22. 5. 2020) 

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

do pátku 22. 5. Úkoly, které bych ráda viděla, jsou označeny obálkou. 

 

Český jazyk 

1. Prohlédni si prezentaci Přídavná jména a splň úkol z prezentace, pošli. 

2. Učebnice str. 125 cv. 7 vyplň na fólii a pošli, 

učebnice str. 127 cv. 12, 14 vyplň na fólii, 

pošli. 

3. Učebnice str. 126 - tuto stránku si projdi a cvičení 

si udělej ústně, vyzkoušej si diktát v učebnici str. 127.  

4. Pracovní sešit str. 22 cv. 1, 2 podtrhni přídavná jména, cv. 3 vypracuj, pošli. 

5. Pracovní sešit str. 23 cv. 4 uděláme na 

videokonferenci, zopakuj si řady vyjmenovaných slov,  

pracovní sešit str. 23 cv. 5, cv. 6 vypracuj, pošli do pátku 

22. 5. 

 

mailto:stepankova@zsvacov.cz


6. Procvičování - oprav chyby v tomto cvičení, ale nepiš do sešitu! 

www.skolasnadhledem.cz 

www.fred.fraus.cz 

www.diktaty.cz 

 

Čtení: 

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

Booko.cz  

Zapiš četbu do čtenářského deníku, pošli. 

 

Matematika 

1. Vypracuj opakovací online cvičení. 

https://forms.gle/wkBxnp4LJ4vui6fe7 

2. Učebnice str. 79 cv. 1 převeď bilandské sumy na A-groše, procvičovali jsme 

na videokonferenci, vypracuj na fólii, pošli. 

Učebnice str. 79 cv. 3 - toto cvičení je obtížnější, ale jedničkáři by si s ním měli 

poradit, vyplň na fólii, pošli. 

3. Učebnice str. 80 části kruhu - cv. 1 ústně.  

Jedna polovina kruhu je červená, druhá polovina kruhu je bílá.  

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.fred.fraus.cz/
http://www.diktaty.cz/
https://forms.gle/wkBxnp4LJ4vui6fe7


4. Pracovní sešit str. 26 cv. 8, cv. 10 vybarvi a doplň, pošli. 

Čtyři osminy jsou růžové, čtyři osminy jsou bílé. 

 

Pět šestin je růžových, jedna šestina je bílá. 

 

Čtyři sedminy jsou růžové, tři sedminy jsou bílé. 

 

5. Pracovní sešit str. 26 cv. 9 narýsujeme na videokonferenci, 

str. 26 cv. 11 slovní úlohy vypočítej, pošli 

str. 27 cv. 12, cv. 14 doplň, pošli. 

 

Procvičuj: 

https://edu.ceskatelevize.cz/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/ 

6. Procvičuj násobení, pošli. 

https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.umimematiku.cz/


Člověk a jeho svět 

Zápis do sešitu (opiš do malého sešitu 

nebo vytiskni a nalep) 

Co potřebují rostliny k životu 

1. Vzduch - kyslík potřebuje rostlina 

k dýchání, oxid uhličitý slouží k její 

výživě. 

2. Světlo - ve svých listech vytváří za 

pomoci světla své živiny - cukry. 

3. Teplo - každá rostlina má ráda jinou 

teplotu, ale nemůže růst, pokud mrzne a 

voda se mění na led. 

4. Voda - všechny látky kolují v těle 

rostliny rozpuštěné ve vodě. Z vody si 

rostlina také vyrábí své živiny.  

5. Půda - z půdy čerpá minerální látky 

rozpuštěné ve vodě. Minerály můžeme 

dodávat také jako hnojivo. 

 

1. Zápis do sešitu ČJS. 

2. Učebnice str. 65 přečti článek. 

3. Pracovní sešit str. 33 cv. 6, 7 doplň, pošli. 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK  

Unit 8 

● učebnice – str. 86/ cv. 1 – Look!  

Prohlédni si příkladové větičky a podle vzoru tvoř další věty. 

I´ve got a space rocket. – I´ve got (stažený tvar) = I have got 

    str. 86/ cv. 2 – Tvoříme otázku a krátkou odpověď. 

Opět si prohlédni příkladové věty (otázku a odpověď). 

Podle vzoru pokračuj. 

● Zazpívej si jednoduchou písničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=6qh_qTOgkhY 

Posílám text písně s vynechanými slovy – podle poslechu doplň vynechaná 

místa, pak si písničku můžeš zazpívat (obrázky ti pomohou) . Písničku si nalep 

do sešitu. 

Have you got a pet?  

Have you ………………. a pet? 

Have ……………. got a pet? 

Yes, yes, I ……………………  . 

Yes, yes, I have. 

I've got a ………………. and a hamster too,  

I've got a ……………….. and a parrot too,  

I've got a horse and three fish too. 

............................. you got a pet? 

● pracovní sešit – str. 74/ cv. 1 – pracuj podle vzoru 

https://www.youtube.com/watch?v=6qh_qTOgkhY


● do školního sešitu si přelož tyto větičky a pošli ke kontrole - 

kulova@zsvacov.cz. Děkuji! 

Můžeš psát celý nebo stažený tvar slovesa TO HAVE GOT.  

1. Já mám kočku. 
2. Ty máš psa. 
3. On má bratra. 
4. Ona má sestru.  
5. My máme motorku. 
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