
Ahoj třeťáci, 

posílám přehled domácí práce na další týden. Děkuji všem      

za spolupráci, většina z Vás pracuje opravdu skvěle. 

Naučili jste se posílat splněné úkoly průběžně celý týden a stále se zlepšujete. 

Velmi mě překvapil Váš zájem spolupracovat mezi sebou ve skupině a jsem 

potěšena i velkým zájmem o středeční videokonference. 

Nová videokonference bude tedy opět ve středu 29. 4. 2020 ve 13,00 hodin. 

Připravte si, prosím, pracovní sešit M - str. 21 cv. 4, 5, 6, pracovní sešit Čj, 

dotazy. Děkuji a těším se na Vás. EŠ. 

 

3. tř í da - doma cí  př í přava (27. 4. - 30. 4. 2020) 

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

Úkoly, které bych ráda viděla, jsou označeny obálkou.  

Český jazyk 

1. Ústně si zopakuj slovesa podle 

obrázků, procvičuj vyjmenovaná 

slova a slova příbuzná, splň online 

cvičení. 

 

https://forms.gle/P26YeWsVqkxbeU5K6 

 

2. K obrázku vymysli co nejvíce sloves, pošli. 

 

 

mailto:stepankova@zsvacov.cz
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3. Učebnice str. 116 - přečti si článek Frisbee (čteme frisbí), text je návodem ke 

hře (popis činnosti). 

Odpověz si ústně na otázky. 

- Kdy si hraješ nejraději? 

- S čím si hraješ nejraději? 

- S kým si hraješ nejraději? 

- Zamysli se nad tím, proč má každá hra svá pravidla. 

- Dokážeš pravidla hry vždy dodržovat? 

- U kterých her je to pro tebe obtížné? 

- Které hry ti naopak proto vyhovují? 

4. Učebnice str. 117 cv. 1 - vypracuj na fólii nebo na papír, pošli. 

5. Učebnice str. 117 cv. 3 - vylušti rébusy slovesných tvarů (dobrovolné cvičení). 

6. Pracovní sešit str. 19 cv. 2, str. 20 cv. 3 - doplň, pošli. 

7. Pracovní list č. 15 - nemusíš vybarvovat, stačí spojit, pošli. 

 

 



Čtení: 

Pokračuj ve čtení své knihy. 

 

Matematika 

1. Válec, koule - obrázky v učebnici str. 76, str. 78, podívej se na prezentaci 

Geometrická tělesa. 

2. Pracovní sešit str. 22 cv. 1, str. 24 cv. 1 - vybarvi. 

3. Učebnice str. 76 cv. 2, 4 - vypracuj na fólii, cv. 3 - vypracuj do malého sešitu, 

pošli. 

4. Pracovní sešit str. 21, cv. 7 - vypočítej, pošli.  

Na videokonferenci ve středu 29. 4. si z matematiky připrav pracovní sešit, 

společně si uděláme na str. 21, cv. 4, 5, 6. 

 

 

Člověk a jeho svět 

Začínáme novou kapitolu „Rozmanitost přírody“, článek „Život rostliny začíná 

semenem“. 

1. Učebnice str. 62 - přečti si tuto stránku v učebnici. 

 

2. Podívej se na klíčení semene. 

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik 

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik


3. Prohlédni si obrázky k tématu.

 

 

I ty největší stromy vyrostly z malých semínek. Semena slouží rostlinám 

k rozmnožování. Proto mají rostliny svá semena dobře chráněna šiškou nebo 

plodem. 

Děkuji za foto dětem, které doma začaly s pěstováním a poslaly ukázku. 



 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

UNIT 7  

● Někteří nevyplnili online kvíz z minulého týdne, prosím o nápravu! 

Děkuji! 

https://forms.gle/oMhRmkXxvgUNTzkQA 

 

● učebnice - str. 82/ cv. 1 – Poslouchej a najdi správný obrázek (poslech na 

stránkách školy) 

 

● pracovní sešit – str. 69 – Napiš, kde všichni jsou! Piš otázku i odpověď!  

 

● OPAKOVACÍ PRACOVNÍ LIST – na další stránce najdeš pracovní list, 

pokud nemáš možnost si ho vytisknout, přepiš jednotlivé věty do sešitu 

 

Tento pracovní list mi prosím zašli do pátku na můj mail: kulova@zsvacov.cz.  

Děkuji! 
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