
Ahoj třeťáci, 

připravila jsem pro Vás učivo na další týden. Je to první týden, kdy jste se 

rozdělili, někdo tedy bude pracovat nadále doma a někdo ve škole. Ten, kdo 

bude pracovat doma, bude postupovat stejně jako doposud, jen o co Vás chci 

poprosit, veškeré úkoly posílej vždy do pátku.  

Ten, kdo bude plnit úkoly ve škole, nemusí zase pracovat doma, paní učitelky 

nám Vaše práce pošlou ke kontrole. 

Snažte se plnit všechny úkoly co nejlépe, blíží se konečné hodnocení. 

Videokonference bude nadále vždy ve středu, nyní 27. května v 13:00 hodin, 

samozřejmě se mohou připojit i děti, které půjdou do školy. 

Těším se na všechny děti ve středu a těm, které půjdou do školy, přeji hezké 

školní dny a dávejte na sebe pozor. EŠ     

      

 

3. tř í da - doma cí  i š kolní  př í přava  
(25. 5. - 29. 5. 2020) 

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

do pátku 29. 5. Úkoly, které bych ráda viděla, jsou označeny obálkou. Děti, které pracují ve škole, 

předávají splněné úkoly paní učitelce ve skupině. 

 

Český jazyk 

1. Pracovní list - tento pracovní list 

je pro děti ve škole na pondělí, 

pro děti doma je na celý týden. 

          ↓ 

mailto:stepankova@zsvacov.cz


Pracovní list pro 3. třídu 

Opakování z českého jazyka 



2. Učebnice Čj str. 128 - přečti si článek Brambory a projdi si jednotlivá 

cvičení 17, 18, 19, 20 procvičuj ústně nebo na papír. 

3. Učebnice Čj str. 129 cv. 21 - doplň mřížku přes fólii podle zadaných 

úkolů, pošli.  

4. Učebnice str. 129, cv. 22 opiš a doplň hádanku do malého sešitu Čj 

procvičování, splň 3 úkoly (oranžové obdélníčky), pošli. 

5. Prohlédni si prezentaci Předložky a číslovky. 

6. Pracovní sešit str. 24 cvičení 7, 8, 9 vypracuj a pošli. 

7. Pracovní sešit str. 25 tuto stránku si uděláme na videokonferenci. 

Děti, které se videokonference nemohou zúčastnit, si vypracují tato 

cvičení ve škole nebo doma. 

8. Učebnice Čj str. 130 cv. 26 urči slovní druhy číslem, u kterých to umíš, 

vypracuj přes fólii, použij jako pomoc přehled slovních druhů. 

Vyzkoušej si diktát v učebnici str. 131. 

 

 



Čtení: 

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

Booko.cz  

Děti, které chodí do školy, si budou nosit svojí 

knihu jeden den v týdnu s sebou, podle domluvy 

s paní učitelkou ve škole. 

Čítanka strana 120, 121 - přečti si článek 

Chlupáček na světě, ústně si splň úkoly pod 

článkem, na porozumění textu tohoto článku se 

budu ptát na videokonferenci. 

Děti ve škole mohou s článkem pracovat podle pokynů paní učitelky. 

Dobrovolně můžeš procvičovat: 

www.skolasnadhledem.cz 

www.fred.fraus.cz 

www.diktaty.cz 

 

Matematika 

1. Kdo ještě nevypracoval online cvičení z matematiky za minulý týden, napraví 

co nejdříve! 

https://forms.gle/mm53AJ9S3uJmGGG48 

2. Pracovní list: opakování a procvičování - tento pracovní list je pro děti  

ve škole na pondělí, pro děti doma je na celý týden. 

          ↓ 
 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.fred.fraus.cz/
http://www.diktaty.cz/
https://forms.gle/mm53AJ9S3uJmGGG48


Pracovní list pro 3. třídu 

Opakování z  matematiky 

 

 

 



3. Učebnice M str. 80 cv. 2 - přepiš násobilkové obdélníky do malého sešitu a 

vrať neposedy zpět na svá místa, pošli.  

4. Učebnice M str. 81 cv. 6 - vypočítej příklady násobení přes fólii 

nebo na papír, pošli. 

5. Pracovní sešit str. 27 cv. 15 - vypočítej a vybarvi pečlivě, nepřetahuj, pošli. 

6. Pracovní sešit str. 28 cv. 4 - vypočítej, pošli. 

7. Na videokonferenci si připrav pracovní sešit str. 28 cv. 3 - uděláme si 

společně autobus a podle času cv. 2 - sousedy. 

8. Připomeň si bilandské groše, tuto tabulku si opiš nebo okopíruj a nalep do 

malého sešitu M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolně můžeš procvičovat: 

https://edu.ceskatelevize.cz/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/ 

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


Člověk a jeho svět 

1. Učebnice Prvouky str. 66 Půda - domov rostlin i živočichů 

Činnosti pro děti ve škole, podobně mohou pracovat i děti doma. 

 

 

2. Učebnice str. 66 - pozorně pročíst tuto stránku. 

3. Pracovní sešit str. 34 cv. 8  

obrázek vybarvi a červeně 

vyškrtej věci, které do půdy 

nepatří. Pošli. 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 25.5. – 29. 5. 

Unit 8 

Někteří mi ještě neposlali domácí přípravu z minulého týdne (překlad 5 

větiček), prosím napravte to! Děkuji 

● Věřím, že se Ti podařilo písničku správně vyplnit! Můžeš si ji znovu zazpívat! 

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

Have you got a pet?                                                                                                                              

Have you got a pet? Have you got a pet? 

Yes, yes, I have.  Yes, yes, I have. 

I've got a dog and a hamster too,  

I've got a cat and a parrot too,  

I've got a horse and three fish too. 

Have you got a pet? 

● Na stránkách školy si projdi prezentaci – procvičujeme kladné tvary slovesa 

MÍT 

● učebnice – str. 87/ cv. 1 – poslouchej, čti a překládej (poslech na stránkách 

školy)                                                                     str. 87/cv. 4 – poslouchej, 

ukazuj a opakuj (dávej pozor na správnou výslovnost) 

● pracovní sešit – str. 75/ cv. 1 – doplňuješ WHO (KDO) nebo WHAT (CO)                                                      

            str. 75/ cv. 2 – přečti, kresli a napiš podobné větičky o 

své rodině 

Stránku 75 v PS mi prosím pošli ke kontrole. Děkuji! kulova@zsvacov.cz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6qh_qTOgkhY
mailto:kulova@zsvacov.cz


Označ své sebehodnocení - Jak jsi pracoval/a tento týden 

 


