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

Český jazyk: 

1. Začínáme ústní rozcvičkou: Zopakuj si kategorie podstatných jmen (rod, 

životnost, číslo, pád), pomohou ti obrázky.  

 

 

2. Zkontroluj si práci z minulého týdne Pracovní sešit 

ČJ str. 14, chyby si oprav pastelkou.  

3. Učebnice str. 107 Pracuj samostatně, vše potřebné 

znáš!  

cv. 32 Doplň přes fólii, alespoň jedno přirovnání 

vysvětli někomu z rodiny. 

cv. 33 Listuj v kalendáři a hledej správné datum, cvičení 

doplň přes fólii. 

cv. 34 Pracuj na papír, postupuj podle zadaných úkolů. 

Pak dej všechna tři cvičení zkontrolovat rodičům. Posílám klíč ke kontrole.  

4. Učebnice str. 108 Kapitola Tábornická - Přečti si 

článek, zamysli se nad ním. 

cv. 1 Splň úkol ústně. 

cv. 2 Opakovací cvičení vypracuj sám na destičku nebo 

na papír, umíš vše potřebné. 



5. Pracovní sešit ČJ: Do pracovního sešitu tento týden nic nepiš, skončili jsme 

na straně 14.  

6. Pracovní list: Vyzkoušej si zábavný opakovací pracovní list, pokud můžeš, 

pošli mi tento list nebo alespoň napiš, jak se ti práce dařila.  

 



7. Čítanka - Ve světě objevů a vynálezů str. 110, 111, 112, 113 postupně si 

pročti krátké články a vzpomeň si na školní projekt „Svítíme stokrát jinak“ a 

hned ti bude jasné, kdo to byl Thomas Alva Edison. 

Pokračuj dále ve čtení své knihy, nezapomeň, že paní knihovnice z Vacova pro 

vás chystá zajímavou čtenářskou soutěž. Opět mi napiš, jakou knihu čteš a 

stránku, kde právě čteš, děkuji. Přečtené knihy zapisuj do čtenářského 

deníku. 

Matematika: 

1. Učebnice M str. 69  Krokování není pro tebe nic nového, krokujeme od první 

třídy a umíme zapsat šipkový zápis a bude pro vás jednoduchý i zápis číselný. 

Uvedu příklad: Udělej tři kroky dopředu, pak jeden dozadu a dva dopředu - 

číselný zápis je úplně stejný jen v číslech 3 - 1 + 2 = 4, výraz - 1 označuje krok 

dozadu. 

cv. 1 , cv. 2 Přepiš a vyřeš do malého sešitu M. 

cv. 3 Slovní úlohu si vyzkoušej na destičku nebo na papír. 

cv. 4 Pohraj si s dřívky, jestli máš, ale nemusíš. 

2. Učebnice M str. 70 Začínáme zábavným diagramem, už jsme ve škole 

podobný hráli a dost se vám to líbilo. Škoda, že nemůžeme sestavit nějakou 

statistiku třídy, kdo jaký vytvořil seznam. Můžeš si vyzkoušet. 

cv. 2 Zahraj si jízdu autobusem podle tabulky, ale musíš si vystačit sám. 

cv. 3 Opět zábavný úkol pro toho, kdo doma našel 

nějakou krychlovou stavebnici. 

cv. 4 Pro děti, které mají rády matematické hádanky 

a umí dobře nakupovat. 

3. Pracovní sešit str. 15, str. 16 -doplň cvičení a pošli. 

4. Posílám kontrolu z minulého týdne - pracovní 

sešit str. 14. Příště začínáme s kružítkem, podívej se. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c


Člověk a jeho svět: 

1. Učebnice Prvouky str. 54 Veliká novinka - vznik zemědělství, str. 55 Usedlý 

život znamená řadu změn - oba články si přečti a ústně si odpověz na otázky 

pod články. 

2. Pak se podívej na připravenou prezentaci a tím si zopakuješ celé téma Jak žili 

naši předkové (můžeš se podívat vícekrát). 

3. Pracovní sešit Prvouky str. 29 cv. 13, 14, str. 30 cv. 15 - pokus se doplnit 

jednotlivá cvičení. 

4. Nakonec si vyzkoušej online cvičení Jak žili naši předkové a napiš mi, jak se ti 

dařilo. 

https://forms.gle/aFBVSiD72H3zNWsC9 

 

 

 

Děkuji všem třeťákům a jejich rodičům za podporu, za pozitivní 

zprávy, za krásné obrázky, za fotky a už se těším na nové 

zprávičky v dalším týdnu. Přeji jenom hezké dny a hlavně hodně zdraví                                       

Eva Štěpánková  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/aFBVSiD72H3zNWsC9


ÚKOLY ANGLICKÝ JAZYK 3. TŘÍDA 

Děkuji za vyplnění online testíku z anglického jazyka a úspěšné řešitele moc 

chválím! 

Tento týden začneme další lekci – Unit 7 

● Nejprve si opiš slovíčka do slovníčku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Učebnice str. 77 – Where is King Tub?  – úvodní rozhovor  

(poslechnout si – poslech bude na stránkách školy, přečíst a následně přeložit) 

● na stránkách školy najdeš prezentaci, kde budou vysvětleny základní místní 

předložky on, in, under 

● Učebnice str. 78/ cv. 1 – ústně, říkej kde je koruna (využij slovíčka 

z rámečku) 

  str. 78/ cv. 2 – napiš 6 vět do školního sešitu 

  př.  1. The cat is in the bag. 

Pokud Vám to technické možnosti dovolí, prosím cv. 2 (6 vět) nafotit a poslat na 

můj mail - kulova@zsvacov.cz. Nebo stačí napsat práce je splněna/ zvládáme…, 

ráda bych měla alespoň tímto způsobem od Vás zpětnou vazbu. Jinak jsem 

k dispozici také na skypu. Děkuji Kůlová M. 

 

 

mailto:kulova@zsvacov.cz

