
3. tř í da - doma cí  př í přava (23. 3. - 27. 3. 2020) 

Český jazyk:  

Posílám všem kontrolu v pracovním sešitě str. 12, 13, oprav si pastelkou. Kdo 

pracoval téměř bez chyb, má velkou pochvalu.   Komu se samostatná práce 

nedařila, může se poradit se spolužákem nebo se mnou.  Pochlubit se může i 

ten, který byl velmi šikovný, budu mít radost. 

 

Učebnice ČJ str. 104 - Nová počítačová učebna: přečti si článek, text slouží 

pro opakování popisu a kategorií podstatných jmen (rod, životnost, číslo, pád). 

Odpověz si ústně na otázky: 

- Čím může být notebook napájen? 

- Co znamená dotykový displej? 

- Můžeme k notebooku připojit myš? 

- Které programy máš uloženy ve svém počítači? 

- Kolik rozdílů najdeš mezi počítačem a notebookem? 



Učebnice ČJ str. 104 cv. 21, 22, 23, 24 - procvičuj na fólii, na destičku nebo na 

papír. 

Učebnice ČJ str. 105 cv. 25, 26 - doplň přes fólii (pozor na slovo technika!) 

Učebnice ČJ str. 106 cv. 27 - zopakuj si pádové otázky, splň na fólii, cv. 28, 30, 

31 - stačí ústně, cv. 29 - doplň i, í / y, ý, napiš do sešitu procvičování, splň i další 

úkoly k textu. 

Pracovní sešit ČJ str. 14 - postupně doplňuj jednotlivá cvičení. 

Moje okénko - pracuj na papír nebo si vytiskni rámeček. 

 

Čítanka: Ve světě objevů a vynálezů, str. 106, 107, 108, 109 článek Kryštof 

Kolumbus - pozorně si tyto články přečti a zjisti na internetu odpověď: Jak se 

jmenovaly karavely (lodě) Kryštofa Kolumba?, stále pokračuje domácí četba - 

čtení vlastní knihy. Napiš mi, jakou knihu právě čteš a na jaké stránce, děkuji.  

https://forms.gle/K1PqWWMTBd2jzu4a8 

Na této adrese si zkus vyplnit opakovací online cvičení z českého jazyka, pak klikni na tlačítko odeslat 

a já uvidím, jak se ti to podařilo. Věřím, že to zkusí úplně každý, protože ve třetí třídě jsou určitě 

počítačoví „profíci“. 

  

https://forms.gle/K1PqWWMTBd2jzu4a8


Tvořivé činnosti: 

Nakresli, namaluj, vytvoř loď Kryštofa Kolumba, pojmenuj tuto loď. Inspiraci a 

návod posílám. Pochlub se svým tvořením ostatním spolužákům na internetu 

nebo později ve škole. 

 

Matematika: 

Zopakuj si písemné násobení do malého sešitu. Jak ti to jde? 

 



Učebnice M str. 67 Neposedové v násobilkových obdélnících cv. 1 - vypracuj 

na fólii, cv. 2 obvody - obsahy, vrať se na str. 54, cv. 3 (i pomocí kalkulačky) - 

zkus najít kouzlo? 

Učebnice M str. 68 Běžné násobení trojmístného čísla (výklad = učebnice), cv. 

1 - násob oběma způsoby - písemně do malého sešitu, cv. 2, 3, 4 - vyřeš na fólii, 

na papír nebo na destičku. 

Pracovní sešit M str. 13, 14 - postupně doplň jednotlivá cvičení, problém 

můžeš konzultovat se spolužáky nebo se mnou (stepankova@zsvacov.cz). 

Pomalu si připravuj kružítko, brzy s ním začneme pracovat. Posílám všem 

adresu na další online cvičení. https://forms.gle/DKFQWF79igi5QDkS8  

 

Člověk a jeho svět 

Pracovní sešit - Prvouka str. 25 cv. 2 - pomocí kalendáře dokresli a dopiš do 

tabulky fáze měsíce. Toto je dlouhodobější úkol, na kterém můžeš pracovat 

opakovaně delší dobu. 

Učebnice Prvouky str. 52 První lidé byli lovci a sběrači, str. 53 Žili z toho, co 

příroda nabízela - přečíst oba články, ústně si zodpovědět na otázky pod články. 

Pracovní sešit - Prvouka str. 27, 28 - pokus se doplnit jednotlivá cvičení. 

Sleduj pozorně obrázky v učebnici Prvouky str. 52, 53. 

Přidávám pár zajímavostí k tématu. 

Využití ohně: zdroj tepla pro zahřátí, přežití mrazivých nocí, svícení, zdroj světla, 

vaření, pečení, zahánění šelem. 

Zvířata z doby ledové: polární zajíc, liška, mamut, sob, kůň, myš, srstnatý 

nosorožec, srnka, polární liška. 

 

PŘEJI VŠEM HODNĚ ZDARU PŘI DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ, DÁVEJTE NA SEBE POZOR, 

MĚJTE SE HEZKY A VŠEM JEN KLIDNÉ DNY. EŠ 

mailto:stepankova@zsvacov.cz
https://forms.gle/DKFQWF79igi5QDkS8


ÚKOLY ANGLICKÝ JAZYK 3. TŘÍDA 

Dodělali jsme 6. lekci. Tento týden jsem zaměřila pouze na opakování. 

● Projekt – The garden (který jste vypracovávali minulý týden si uschovejte, odevzdáte 

ho až budeme opět ve škole)  

Kdo chce může mi ho poslat na můj mail kulova@zsvacov.cz (není nutné) 

● Učebnice str. 73/ cv. 2 – napsat do školního sešitu  

 popis obrázku s využitím slov v rámečku 

● str. 74 – prohlédnout si obrázek a hovořit o něm (využívat vazbu There is/ There are) 

cv. 3 – přeložit do školního sešitu      

● Pracovní sešit – str. 131 -132 – opakovací portfolio lekcí 4 – 6 

str. 131 – přečíst již známá slovíčka 

str. 132 – doplnit slovíčka (nalepit samolepky) 

 

● Pokud jste trochu počítačově zdatní a věřím, že ano, zkuste kliknout na odkaz níže  

Otevře se Ti testík z angličtiny pro třetí třídu. Je tam 10 krátkých otázek na 

procvičování slovesa „to be“ (být).  

Vyplníš jméno a příjmení, pak odpovíš na otázky (pouze jedna odpověď je správná), po 

vyplnění stačí už kliknout na tlačítko odeslat. A tvůj vyplněný testík se objeví i u mě. 

Děkuji 

https://forms.gle/6kWV1zQbKqXiJ9EV6 

 

 


