
3. třída 
14. 4. – 17. 4. 2020 

Český jazyk 
V sešitě Hrátky s vyjmenovanými slovy můžete postupně! doplňovat cvičení na 
opakování vyjmenovaných slov po B a L od strany 14 po stranu 18.  
Na e-mailu budete mít naskenované dva články z čítanky. Oba si během týdne 
pozorně přečtete a zkusíte odpovědět na otázky pod nimi. Odpovědi na otázky ze 
strany 129 nám řeknete po telefonu.  
V učebnici na str. 97 na vás opět čekají slovesa. Žlutý rámeček s vykřičníkem vám 
napoví, o čem to tentokrát bude. Pokud si vzpomenete, co jsme se naučili určovat u 
podstatných jmen, poradíte si i teď se slovesy.  
Ve cvičení 1/97 si připravte doplňování ústně. Pak najděte slovesa a vypište je do 
dvou sloupců podle toho, jaké číslo vyjadřují. V levém sloupečku budou slovesa v 
jednotném čísle, v pravém v množném čísle. 
 
Anglický jazy 
Seznamte se s novou slovní zásobou v učebnici str. 43 - Předložky místa 
on = na in = v under (ándr)= pod 
Podívej se do fialového rámečku na obrázky a potom na spodní obrázek. Můžeš 
opakovat, kde jsou věci z rámečku, protože už tyto věci umíš pojmenovat: 
The robot is on the chair. Robot je na židli. 
The car is under the chair. Auto je pod židlí. 
The doll is on the bed. Panenka je na posteli. 
Dál můžete pokračovat sami. Několik vět si můžete napsat do sešitu. 
Procvičujte také dále slovní zásobu na téma nábytek a pokoje i online - Greg´s flat. 
Odkazy na všechny online aktivity nově najdete na stránkách 
www.scholaviva.wordpress.com v rubrice domácí úkoly pro 3. třídu 
Kontakt 602 470 824 
 
Matematika  
Samostatně můžete počítat v pracovním sešitě na str. 25. 
Tento týden budeme společně po telefonu probírat zaokrouhlování, tentokrát ne na 
desítky, ale na stovky. Je to nové učivo, proto začneme opravdu společně v učebnici 
na str. 86. Až to spolu probereme, budete sami počítat v pracovním sešitě na str. 26.  
Společně se také podíváme na rýsování kružnic v pracovním sešitě na str. 42. Opět 
nezačínejte sami, počkejte, až si po telefonu připomeneme toto učivo.  
 
Prvouka 
O rostlinách a jejich životě už toho znáte více. Ještě nám zbývá něco nového o 
rostlinách kvetoucích a nekvetoucích, léčivých a jedovatých, okrasných a užitkových. 
Obrázky a pár vět najdete na str. 40-41 a 44-45 v učebnici. V pracovním sešitě 
doděláme společně některá cvičení ze stran 46-50. 
 
 



Tělesná výchova 
Nezapomínejte si během dne zacvičit. Není nic lepšího než pořádná rozcvička. 
Pamatujte na správný postup cviků od hlavy až po paty.  
 
Hudební výchova 
Na tomto odkazu https://youtu.be/njVZ9bdmUT4 si procvičte poznávání hudebních 
nástrojů podle zvuku. Pokud se náhodou v něčem zmýlíte, zkuste ještě jednou. 
Určitě vás to bude bavit .  
 
Výtvarná výchova 
Až si přečtete ukázky v čítance, určitě bude pro vás hračka namalovat obyvatele 
z jiných planet než je naše Země. Jak si ho představujete? Je velký, malý, kulatý 
nebo snad hranatý? Jakou má barvu a má opravdu anténky na hlavě? Probuďte svoji 
fantazii a nezapomeňte vaše dílo poslat . 
 
Pracovní činnosti a Hrátky s přírodou 
Popros rodiče, aby ti věnovali nějakou luštěninu například hrách, čočku nebo fazolky. 
Pokuste se je nechat naklíčit (co na to budete potřebovat?). Pozorujte, co se děje, co 
vyrůstá. Pokud máte doma semínka řeřichy, zkuste nechat naklíčit i ji. Můžete pak 
srovnávat a hlavně ochutnat!  
 
 

https://youtu.be/njVZ9bdmUT4

