
3. třída 
4. 5. – 7. 5. 2020 

Český jazyk 
V českém jazyce budeme pokračovat v učivu o slovesech. Budeme hodně 
procvičovat, pak pracovat s učebnicí na str. 100 a v pracovním sešitě na str. 35 jen 
cvičení 1 – 4.  
V sešitě Hravá vyjmenovaná slova doděláte všechna cvičení po str. 26., společně si 
pak některá projdeme. 
Druhou květnovou neděli je svátek, o kterém si povyprávíme, zkusíme vytvořit jedno 
milé přání . 
Všichni mně i paním asistentkám ukážete knížku, kterou doma čtete a povyprávíte, 
proč se vám líbí, o kom a o čem se v ní píše. Čtěte si nahlas, mnozí z vás se ve čtení 
zhoršili.  
 
Anglický jazyk 
Podívej se do PS na s. 55 cv. 1, v rámečku máš obrázky věcí. Domaluj je různě na 
nábytek i pod něj, př. na židli, do skříňky, pod stůl, jak budeš chtít. Potom zde máš 
otázku Where´s your pear? Kde je tvoje hruška? Napiš, kde ji máš nakreslenou, např. 
on the table. Potom takto zapiš zbývající slovíčka (zapisuješ do sloupečku me pod 
sebe ve cvičení 2). 
V uč. str. 45 v textu e-mailu vyhledávej nábytek a názvy překládej. Kdo bude chtít, 
může si tato slovíčka vypsat do ŠS. 
Procvičuj si i na www.alfbook.cz            heslo: ucimesedoma 
Všechny úkoly jsou na www.scholaviva.wordpress.com  kontakt: 602 470 824 povídání 
s dětmi, dotazy, e-mail novaanglictina@seznam.cz 
Nahrávka k učebnici a pracovnímu sešitu Happy Street 3. vydání, učebnice a PS 1  
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_third
?cc=sk&selLanguage=sk  
 
Matematika  
I tento týden budete potřebovat na matematiku delší pravítko, nebo krejčovský metr, 
abychom mohli opakovat jednotky délky, které jste se už naučili.  
Budeme opakovat násobilku, s některými násobkovými řadami mnozí z vás stále ještě 
nejsou kamarádi.  
K malé násobilce přidáme nové zajímavé učivo. Budeme pracovat s učebnicí str. 89 – 
93 a s pracovním sešitem na str. 28 – 30.  
Pokud se nám bude dařit a zbyde nějaký čas, zkusíme ještě opakování osové 
souměrnosti v pracovním sešitě na str. 47. K tomu budete potřebovat i bílý nepopsaný 
papír. Projděte si staré sešity, vytrhejte z nich prázdné listy, připravte se. 
 
Prvouka 
Nejprve si důkladně zopakujeme probrané učivo o rostlinách a živočiších. Na e-mail 
dostanete opakovací otázky, na které je potřeba se naučit odpovídat. Někteří z vás 
totiž prvouku odbývají, a to mne mrzí.  
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Potom si pročtete nové učivo v učebnici na str. 64.  
Tělesná výchova 
Zacvičte si opět podle odkazu, můžete hledat i další – Cvičení se lvíčaty je fajn a 
vyčaruje vám veselou náladu. Tak do toho! 
https://decko.ceskatelevize.cz/cviceni-se-lvicaty 
 
 
PČ, HV 
V českém jazyce jsme si řekli, že tuto neděli je velký svátek. Kromě přání můžete 
vyrobit i dárek. Sledujte tento odkaz: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120743066-
sikulove/415234100081025/obsah/425647-kytka-z-papiroveho-kapesniku  
 
Zopakujte si jakoukoliv písničku, kterou jsme se učili a která se vám líbí. Můžete si ji 
najít i na youtube.  
A protože budete přát maminkám, dejte jim k jejich svátku kromě přání i vyrobené 
kytičky s pěknou písničkou. Budete tak pro ni mít ty nejhezčí dárky . 
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