
3. třída 
11. 5. – 15. 5. 2020 

Český jazyk 
Tento týden nás čekají zvratná slovesa a časování sloves, což už trošku umíme .  
V učebnici máme toto učivo na stranách 101 – 103, v pracovním sešitě na str. 35 a 36.  
Některá cvičení uděláme společně, některá dostanete za „domácí úkol“.  
V sešitě Hravá vyjmenovaná slova jsme již zopakovali vyjmenovaná slova po B, L a 
M. Nyní se vrhnete na vyjmenovaná slova po P, samostatně a postupně budete 
vypracovávat cvičení na stranách 27 – 31. 
Do čtvrtku se tuto básničku naučte zpaměti: 
Včela, to je hmyzí slečna,  
která je moc užitečná. 
V létě létá ze všech sil  
a na květech sbírá pyl. 
Opylovat květiny,  
není úkol jediný. 
Z nektaru pak tvoří med. 
Kdo ho jí, je zdravý hned. 
Krasopisně tuto báseň přepište a podtrhněte všechna vyjmenovaná a příbuzná slova. 
 
Anglický jazyk 
Dokončujeme 6. lekci v pracovním sešitě. V PS str. 57 cv.2 nakresli Gregovi svůj 
pokojíček s nábytkem (nebo ložnici, pokud nemáš svůj pokoj) 
V PS str. 60 cv. 1 si můžeš poslechnout Hello, little hamster (CD v PS – Unit 6, Track 
18 nebo odkaz CD2 Track 50) 
Na str. 60, cv. 2 vyber Gregovi nejlepší budík, lampu a plakát a vybrané vybarvi 
Na str. 61 vypracuj závěrečnou stranu - Quizzy´s Questions (Kvíziho dotazník) 
Procvičujte i na www.alfbook.cz    kód  ucimesedoma   Greg´s flat- Gregův byt 
Dotazy, SMS, povídání s dětmi, tel. 602 470 824      e-mail novaanglictina@seznam.cz 
www.scholaviva.wordpress.com  domácí úkoly 3. třída 
 
Matematika  
Někteří z vás stále ještě nemají zažité některé násobkové řady. Proto stále platí – 
opakujte, opakujte, opakujte. Přizvěte na pomoc i rodiče, ať vás zkoušejí, zejména 
příklady na dělení! 
V učebnice na str. 92, 93 a pracovním sešit str. 30 budeme společně pokračovat 
v násobení násobků deseti jednociferným číslem. 
V pracovním sešitě na str. 36 můžete samostatně počítat cvičení 1 – 8. Nesnažte se 
vypočítat vše rychle, rozvrhněte si všechna cvičení až do pátku. 
Společně se ještě podíváme do pracovního sešitu na str. 38 – budeme zase rýsovat 
. 
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Prvouka 
Minulý týden jsem vám slíbila opakovací otázky z prvouky. Protože se našlo pár z vás, 
kteří na prvouku úplně zapomněli (to mne opravdu mrzí), otázky jsou nachystané na 
e-mailu až nyní.  
V učebnici na str. 65 a 66 jsou důležité informace o tom, jak rosteme a vyvíjíme se, a 
také o lidském těle. Pročtěte si tyto stránky velmi pečlivě. Poproste rodiče, aby vám 
ukázali nějaké fotografie z vašeho dětství. Porovnejte, jak jste se změnili .  
V pracovním sešitě na str. 58 můžete splnit úkoly, na ten ve žlutém rámečku budete 
opět potřebovat někoho z rodičů. 
 
Tělesná výchova 
Pozor, čeká vás těžká disciplína. Vyzkoušejte, jak daleko skočíte z místa. Opakujte 
pokus několikrát, své skoky si můžete od někoho z rodiny nechat změřit (aspoň si 
zopakujete jednotky délky. Kolik bude asi měřit váš nejdelší skok?  Upozorňuji, že 
musíte dbát nejen na provedení, ale také na bezpečí, proto si vyberte místo, kde 
nejsou žádné překážky nebo kluzký terén!!! 
 
Pracovní činnosti 
Ukažte, jak jste šikovní – nachystejte sobě nebo i ostatním doma snídani, svačinku 
nebo večeři, nejlépe zdravou, a pošlete fotografii . 
Jen málo z vás se doma pokouší splnit jednoduché úkoly z pracovních činností. To 
mne mrzí…… 
 
Výtvarná výchova, Hrátky s přírodou 
Všude kolem nás kvetou stromy. Pokus se jeden jarní strom namalovat, pokud máš 
doma vodové barvy, určitě je použij. Pak obrázek popiš – označ části stromu tak, jak 
jsme se to učili.  
 
Hudební výchova  
Čekají na vás dvě nové lidové písničky, jedna pomalá, druhá svižná. Na uvedených 
odkazech si je můžete poslechnout, ve škole si je už brzy společně zazpíváme.  
Ó, řebíčku zahradnický - https://www.youtube.com/watch?v=pcXSPuEUIqY       
A já su synek z Polanky - https://www.youtube.com/watch?v=5TQ10rNo-yQ  
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