
3. třída 
6. 4. – 8. 4. 2020 

Český jazyk 
Tento týden zkusíme opět něco ze slohu – v učebnici na str. 96 máš krátký příběh, 
přečti si ho, pak se pokus ve cvičení a) seřadit správně zpřeházené věty. Pozor, 
nesmíš psát do učebnice, pokud nemáš doma folii, poznač si čísla na papír a doplňuj 
jen ústně. Na stejné straně splň pouze ústně cvičení b), c). V pracovním sešitě na str. 
31 už můžeš podobná cvičení splnit písemně, vyfotit a poslat. Pokud si s něčím 
nebudeš vědět rady, po telefonu to vyřešíme. A pokud se budeš nudit, začni opakovat 
vyjmenovaná slova po L v sešitě Hrátky s vyjmenovanými slovy, str. 11 – 13, víc ne!!! 
 
Anglický jazyk 
Flossy´s got a ball - poslech písně uč. str. 42, CD - vložené v PS Unit 6, Track 17. 
Podle slovníčku v PS str. 102, lekce 6, vyhledej tato čtyři slovíčka: bedroom (bedrúm) 
- ložnice, sitting room (siting rúm) - obývací pokoj, bathroom (basrúm) - koupelna, 
kitchen (kičn) - kuchyně. Stačí procvičovat tato 4 slovíčka - přepiš do  š.sešitu. 
Procvičování online s poslechem: www.alfbook.cz  univerzální kód školy: 
ucimesedoma  vyhledej Happy Street 1 Unit 6 – Greg´s flat  Gregův byt 
PS str. 91 - vystřihněte si a vyrobte velikonoční přání - Happy Easter! (Šťastné 
velikonoce!) To=komu přeješ, From=od koho přání je 
Plňte úkoly, jak budete zvládat, vše dokončíme a procvičíme. Tel. na vyučující je 602 
470 824 (i SMS) Můžeme si popovídat i s dětmi.  Kontakt: novaanglictna@seznam.cz 
 
Matematika  
Dopočítej postupně v pracovním sešitě cvičení 1, 4, 5 na str. 22, zkus i strany 23 a 24 
bez slovních úloh, ty budeme počítat po telefonu. Nezapomeň vypočítané příklady 
vyfotit a poslat . Po Velikonocích nás čeká něco nového! 
 
Prvouka 
V učebnici si pozorně pročti kapitolu s názvem Části kvetoucích rostlin. Pozor, nelekni 
se, začíná na str. 50 a končí až na str. 53. Ale nemusíš se bát, je tam velká spousta 
obrázků – i ty si pečlivě prohlédni, ať ti nic neuteče!  
 
Tělesná výchova 
Letošní Velikonoce budou pro nás všechny hodně jiné. A protože v pondělí nebudou 
kluci honit s pomlázkou holky a holky před nimi nebudou utíkat, zkuste se kdekoliv a 
kdykoliv proběhnout. Vy co máte zahradu, to máte jednoduché. Ostatní to určitě nějak 
vymyslí, při nejhorším se proběhnou pár koleček alespoň v pokojíčku – pozor, myslete 
na bezpečnost ! 
 
Pracovní činnosti 
Jaká by to byla příprava na Velikonoce, kdybyste si nenamalovali alespoň jedno 
krásné velikonoční vajíčko. Vyzkoušejte a vyfoťte. Zvolte veselé barvy . 
 

http://www.alfbook.cz/


Pro rodiče i děti 
Opět děkuji za spolupráci a přeji Vám všem pohodové „karanténní“ Velikonoce.  


