
3. třída 
20. 4. – 24. 4. 2020 

Český jazyk 
Minulý týden jsme se opět vrátili ke slovesům. Teď už víte, že vyjadřují číslo stejně 
jako podstatná jména. V pracovním sešitě na str. 32 máte cvičení, která začneme 
dělat společně, pak něco zvládnete i samostatně. Potom budeme v učebnici 
společně pokračovat na straně 98.  
Na e-mailu budete mít vy, co nemáte písanku, naskenované strany 12 a 13. Piště jen 
po malých částech, nespěchejte a dejte si záležet na každém písmenku, 
nezapomeňte na háčky a čárky. 
Pokračujte v četbě knížky, kterou jste si zvolili. Čtěte každý den nahlas aspoň 
kousek. 
 
Anglický jazyk 
Podívej se, kde jsou zvířátka na obrázku PS str. 52, cv. 1: 
Použij nová slovíčka: on = na, in = v, under (andr) = pod. Potom ke každému obrázku 
zapiš in/on/under do malého rámečku v pravém rohu obrázku nahoře, kde je 
zvířátko:  
První obrázek:            Otto je na stole.       Otto is on the table.  
Druhý obrázek:   Flossy je ve skříňce.     Flossy is ……….dopiš do ŠS 
Pokračuj i v dalších obrázcích a do ŠS napiš anglicky těchto šest vět.                                                                                                                                                                          
Pomůcka: on the table = (on tejbl) = na stole, in the cupboard = (in kabd) = ve 
skříňce, under the bed = (andr bed ) = pod postelí, atd. Potom ve cv. 2 zkus z první 
věty poznat, kde je hnědý a kde černý křeček. Pokud poznáš, vybarvi. Zbytek 
obrázku vybarvi podle pokynů nebo podle sebe.                 
Trénuj slovíčka nábytek a pokoje – Greg´s flat                                                                                        
Kontakt 602 470 824 (SMS, procvičování s dětmi)   nebo novaanglictina@seznam.cz 
Nově pracujte online na  www.scholaviva.wordpress.com , kde jsou všechny odkazy 
na online aktivity v rubrice Domácí úkoly 3. třída 
Trénuj na www.alfbook.cz     kód ucimesedoma   podívejte se, jak se přihlásit 
 
Matematika  
Samostatně můžete počítat příklady do 1000 v pracovním sešitě na straně 27. 
Společně zopakujeme písemné sčítání a odčítání na str. 34/5. Pak probereme 
písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel v učebnici na str. 105 a v pracovní 
sešitě na str. 35 to procvičíme.  
Stále platí, že násobilka je důležitá. Jen pár z vás ji umí pěkně. Opakujte ji! 
Minulý týden někteří z vás zjistili, že stále nejsou kamarádi s kružítkem. Napravte to 
pečlivým tréninkem. Zkuste také narýsovat jakoukoliv úsečku, přímku, polopřímku a 
kružnici. Věřím, že to zvládnete, pokud budete potřebovat pomoc, stačí říct. 
 
Prvouka 
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Po rostlinách se vrhneme na živočichy. V učebnici si pročítejte od strany 56 jejich 
společné znaky, také něco o stavbě jejich těla - vše až po stranu 60. Společně nové 
poznatky probereme. 
 
Tělesná výchova 
Zacvič si podle odkazu: https://decko.ceskatelevize.cz/videa?page=3   
 
Hudební výchova 
Ve výtvarné výchově budou ptáčci, v hrátkách s přírodou domácí a užitková zvířata. 
Proto si zazpívejte písničky Čížečku, čížečku a Když jsem já sloužil . 
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2127767#Z 
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2127767#Z 
 
Výtvarná výchova 
Je jaro. A k jaru patří ptáčci. Znáte jich hodně, stěhovavé i ty stálé. Zkuste si na pár 
z nich vzpomenout. Vybavte si, jak vypadají a samozřejmě je zkuste namalovat. Ti 
z vás, co si nevěří, mají na e-mailu malou ukázku, jak by například takový obrázek 
mohl vypadat. Ale buďte šikovní a zkuste raději malovat bez nápovědy . Těším se 
na vaše díla! 
 
Pracovní činnosti  
Zkuste nakreslit a pak vystřihnout po dvou všechny geometrické tvary, které znáte. 
Velké i malé. Použijte třeba i letáky. Pak vystřižené tvary nalepte na bílý papír. Pozor 
– toto není práce pro rodiče!!! 
 
Hrátky s přírodou 
Ve výtvarné výchově se zaměříte na ptáčky, v hrátkách s přírodou si zopakujte 
domácí a užitková zvířata a jejich mláďata. Ve videohovoru mi řeknete, na která jste 
si vzpomněli. 
 
Pro rodiče 
Vážení rodiče, znovu se na Vás obracím s prosbou, aby Vaše děti při online 
individuální výuce měly možnost být v klidu a samy. Videohovory jsou poměrně 
náročné, občas nám internet komplikuje dorozumívání. Proto se potřebujeme 
soustředit nejen na výkon, ale i na porozumění.  
Dále Vás prosím, aby cvičení určená pro samostatné vypracování, zkoušely děti 
dělat opravdu nejprve samy. Vše nové nebo náročnější s nimi probíráme, pak by 
měly mít možnost bez pomoci zjistit, zda učivu rozumějí. Pokud ne, budu ráda, když 
nás upozorní, my to rády s nimi znovu probereme. 
A do třetice – některé děti zapomínají vypracovaná cvičení vyfotit a poslat. Zkuste jim 
to někdy připomenout . 
Děkuji a přeji Vám pohodové dny nového týdne.  
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