
Ahoj třeťáci, 

doufám, že jste si o víkendu dostatečně odpočinuli a můžete se 

opět pustit do práce. Posílám učivo na další týden, dobře si ho rozdělte na 

všechny volné dny. Chválím ty děti, které posílají splněné úkoly pravidelně, 

nejlépe každý den něco.  

Ve středu 15. 4. jsme se po dlouhé době viděli na první videokonferenci, bylo to 

fajn a ještě to snad trochu vylepšíme. Chci vás pozvat na druhou 

videokonferenci, která bude opět ve středu 22. dubna 2020 v 13,00 hodin. 

Tentokrát si nebudeme pouze povídat, ale podíváme se na nějaká cvičení 

v matematice a v českém jazyce. Všichni si, prosím, připraví kružítko, 

obyčejnou tužku, svoji rozečtenou knihu a dva listy papíru. Děkuji a těším se 

na vás. EŠ 

 

3. tř í da - doma cí  př í přava (20. 4. - 24. 4. 2020) 

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

Český jazyk 

1. Ústně si zopakuj kategorie sloves (osoba, 

číslo, čas) podle tabulky. 

2. Učebnice str. 115  cv. 21, 22, 23 procvičuj 

ústně nebo přes fólii. 

3. Učebnice str. 115  cv. 24 - písemně do sešitu 

procvičování, pošli.  

4. Pracovní sešit str. 18  cv. 9                                                 

podtrhni ukrytá slovesa, tabulku nevyplňuj. 

5. Pracovní sešit str. 18 cv. 10, 11, str. 19 cv. 1, 

opakovací stránka, pošli.  

 

mailto:stepankova@zsvacov.cz


 

Podívej se: https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ 

                         https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w 

                                                 

Čtení: 

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

Čítanka str. 116, 117 z knihy Srnečka Sisi, vymysli název pro tento úryvek, pošli. 

   

 

Matematika 

 1. Učebnice str. 72 cv. 6, str. 73 cv. 6 slovní úlohy - vypočítej ústně nebo           

na papír. 

2. Učebnice str. 74 cv. 1  KRUŽNICE - KRUH 

 

3. Učebnice str. 74 cv. 3 - vypracuj na fólii, pošli.                      

4. Pracovní sešit str. 20 cv. 1, 2, 3, pošli. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ
https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w


5. Trénujeme kružnice……. 

Někdo z vás už to dokáže……. 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět 

Tento týden máš čas dokončit 

vše, co jsi nestihl.  

Učebnice Prvouky - do strany 

61, pracovní sešit Prvouky - 

do strany 31. 

Do malého sešitu ČJS opiš tyto poznatky (můžeš i vytisknout a nalepit). 

Jak žili naši předkové 

Dozvídáme se z archeologických nálezů. 

První lidé byli lovci a sběrači. Žili z toho, co příroda nabízela. 

Vyráběli své nástroje z kamene, kostí ulovených zvířat nebo dřeva. 

Z lovců a sběračů se postupně stávali zemědělci - hospodáři, 

kteří přírodní podmínky mění ve svůj prospěch. Místo putování 

za kořistí se zemědělci usazovali u svých polí. Začali stavět domy, vyrábět  

keramiku, tkát látky na oděvy.  

Soužití a spolupráce ve vesnicích a městech potřebovaly pravidla. 

Vznikaly tak první státy s panovníky, kněžími, úředníky, vojáky, otroky. 

Nejstarší státy - v Mezopotámii a v Egyptě.  



ANGLICKÝ JAZYK  

UNIT 7  

● Někteří mi ještě neposlali vypracované cvičení (spojení s předložkou) 

z minulého týdne, prosím o nápravu! 

 

● učebnice str. 80 - Reading – Poslouchej, čti a překládej!(poslech na stránkách 

školy)  

          str. 81/ cv. 1 – Navazuje na text na str. 80, vyber správnou předložku 

 

● pracovní sešit – Prohlédni si obrázek. Tvoř větičky, kde se co nachází. (ústně) 

př. The chairs are in the kitchen.  

The computer is in the living room. It is on the desk. 

str. 66/ cv. 1 – Přečti si věty a piš ANO/NE 

str. 66/ cv. 2 – Prohlédni si obrázek a doplň věty 

str. 68/ cv. 1 – Doplň správné zájmeno 

str. 68/ cv. 2 – Doplň správné písmeno 

 

● Vyplň si online kvíz – stejně jako v PS na str. 68 – vybíráš správné zájmeno 

https://forms.gle/oMhRmkXxvgUNTzkQA 

  

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