
3. třída 
27. 4. – 30. 4. 2020 

Český jazyk 
I tento týden se budeme věnovat slovesům. Už poznáme číslo a osobu, teď nás čeká 
jejich čas.  
V pracovním sešitě nejprve zopakujeme společně na str. 33 určování osob u sloves – 
uděláme všechna cvičení.  
Pak se podíváme do učebnice na str. 99, kde zjistíme, jaký čas se u sloves určuje, 
k tomu si přidáme v pracovním sešitě cvičení na str. 34. 
Samostatně si budete opakovat v sešitě Hrátky s vyjmenovanými slovy, čekají vás 
vyjmenovaná slova po M, dělejte po str. 22. 
Na e-mailu budete mít na přečtení článek a báseň z čítanky a pak ještě tři vtipy. Ten, 
který vás nejvíc rozesměje, se naučte říkat. Co jste si přečetli v čítance, nám pak 
povyprávíte.  
 
Anglický jazyk 
V PS na str. 54 ve cv.1 vyjmenuj pokoje na obrázku. Najdeš v každém obrázku nějaký 
nábytek? Najdi a potom nábytek pojmenuj a nakonec obrázky vybarvi. 
Ve cv. 2 spoj a přepiš názvy pokojů do okének v obrázku. Opět vyjmenuj anglicky 
nábytek a celý domeček si vybarvi. Procvičuj online Greg´s flat. 
Na straně 53 ve cv. 3 zkus doplnit prázdné bubliny – pomůžou ti otazníky a vykřičníky, 
zkus pátrat, která věta z nabídky nahoře tam patří. 
Procvičuj také na www.alfbook.cz         kód: ucimesedoma  
Kontakt. 602 470 824       www.novaanglictina.cz 
Domácí úkoly a procvičování i na školních stránkách angličtiny 
www.scholaviva.wordpress.com 
 
Matematika  
Tento týden si zopakujeme jednotky délky a zase tu geometrii .  
V učebnici na str. 116 se podíváme společně na jednotky délky a řekneme si o nich 
něco víc. Na e-mailu budete mít naskenované dva pracovní listy. Pokud nemáte 
možnost listy vytisknout, nevadí, aspoň procvičíme ústně, stačí pracovní listy stáhnout.  
V pracovním sešitě na vás čekají na str. 46 cvičení 1, 2, 3, 4.   
Zopakujeme si učivo o polopřímce v učebnici na str. 117 (u kružnic jsme se 
s polopřímkou také setkali).  
 
Prvouka 
Zopakujete si učivo Živočichové a budete pokračovat v jejich poznávání dál. V učebnici 
na str. 60 na vás čekají Bezobratlí. Pak se podíváte na str. 61, kde se dozvíte, čím se 
živí pro vás známá zvířata a na str. 63 zjistíte, které druhy živočichů jsou chráněné. 
Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=MbZRSpPfWpI a poznačte 
si na papír názvy aspoň 6 zvířat, která v něm uvidíte.  
Splň úkoly v pracovním sešitě od str. 51 – 54. Samozřejmě se o tomto učivu pobavíme. 
 

http://www.alfbook.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=MbZRSpPfWpI


Tělesná výchova 
Posílám vám odkaz. Podívejte se na něj, pak mi řeknete, co jste si zacvičili. Doufám, 
že si konečně zacvičí i ti z vás, kteří zatím spíše lenošili! 
https://www.youtube.com/watch?v=i7MCB-HIgPQ  
 
Hudební výchova 
Podívejte se na tento odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=pj8j-vwv7VI 
Najdete na něm písničku, kterou si poslechnete a zkusíte i zazpívat, klidně zapojte 
rodinu. Pak mi řeknete, jaký hudební nástroj se v písničce objevil. Pokud zazní nějaké 
slovo, kterému nerozumíte, ptejte se . 
 
Pracovní činnosti  
Odkaz skrývá překvapení, které si zkusíte vyrobit . Řekneme si pak, proč právě tento 
týden a právě toto. Budete k tomu potřebovat něco z kuchyně, poproste tedy domácího 
šéfkuchaře, aby jedno kuchyňské náčiní obětoval . 
https://www.google.cz/search?q=čarodějnice,+vařečka&sxsrf=ALeKk036m5lfLHHZD
OhkzOmUsVgUPlK_Vg:1587915189027&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU
KEwivx5mGtYbpAhUSmRQKHdADCDIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1400&bih=759#i
mgrc=n29j8swNpOeVdM 
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