
Domácí příprava 23.3. – 27.3. 2020 

3. třída 

Český jazyk: 

Učebnice: str. 88/1 – přepsat slova příbuzná do sešitu s vyjme. slovy; cvičení 3. (modrou tabulku) 

                                 na stránku POZOR; cvičení 2. přepsat věty do modrého sešitu (opět můžete  

                                 nadiktovat jako cvičný diktát); cvičení 5. najít na obrázku co nejvíce vyjme. 

                                 slov a vypsat je do modrého sešitu. 

                 str. 89/1 – přepsat slova příbuzná do sešitu s vyjme. slovy; cvičení 2. (modrou tabulku) 

                                 na stránku POZOR; cvičení 3. a 4. (bez a), b)) procvičit na folii; cvičení 5.  

                                 přepsat slova do modrého sešitu v základním tvaru (pády jsme ještě  

                                 neprobírali) + vybrat 5 slov a použít ve větách. 

Pracovní sešit: str. 25 celá + cvičení 4. tabulku „Pamatuj si...“ přepsat do modrého sešitu; u 3. 

                         cvičení a) najdete vysvětlení ze zadní strany sešitu (str. 5) 

                        str. 26 celá + cvičení 1. bez b) 

Písanka: str. 11-12 

Čítanka: str. 112-117, každodenní hlasité čtení 15 min; příloha „Jaro“ - zkusit přečíst nejprve bez 

                   nápovědy; příloha  „Neználek“ - vyplnit pracovní list k textu, který četli na str. 

                  109. 

Matematika: 

Učebnice: str. 76/1,2 na folii; cvičení 3,4 vypsat a vypočítat příklady na papír (pozor na zápis čísel  

                  např. 500 – 2 = 498, pomáhejte si např. číselnou osou – 0 100 200 300 … ať se lépe 

                  orientují a představí si, kde se dané číslo na číselné ose nachází. 

                 str. 77 celá 

                 str. 78/1,2,4 procvičit na folii; cvičení 3. si zkuste nadiktovat jako pětiminutovku (aby 

                 přišli na chybějící číslo, snaží se na něj přijít opačným postupem (sčítáním) např.  

                 802 – ______= 793 mohou si pomoci, když si řeknou 793 + kolik je 802? 

Pracovní sešit: str. 20 celá – pozor u 5. cvičení (slovní úloha) ... 4 zákusky po devíti korunách,    

                         znamená, že  1 zákusek stojí 9 korun. 

                         Str. 21 celá, 4. a 5. cvičení dobrovolné 

Geometrie: učebnice str. 122 – rýsování ve čtvercové síti, obvod čtverce; cvičení 1. a 5. si pročíst 

                   pozor na zápis: délka strany … IABI = 2cm, ale pouze pojmenování … strana AB 

Pracovní sešit: str. 38 celá, do čtvercové sítě rýsovat pomocí pravítka; u cvičení 1. bez postupu 

                       práce, u cvičení 2. sousední a protější strany najdete v učebnici na str. 121 



Minutovky: str. 14 

Prvouka: 

Učebnice: str. 37-39 přečíst si a popovídat si o tématech, zápisy zde nejsou nutné (doplňkové a 

                 opakovací učivo), aby znali důležitá telefonní čísla, vývojová stádia člověka  

                 (novorozenec, …), základní návyky hygieny (nyní aktuální :-)) 

Pracovní sešit: str. 31/1,2  

                         str. 32/3 

                         str. 33/1  ostatní cvičení na str. 31-33 jsou dobrovolná, projděte si dle času ústně 

Anglický jazyk: od 23.3. - do 3.4. (na 14 dnů) 

                                              skupina p. uč. Schildbergerové 
 

1.     Učebnice: str. 49 / Is that Pam? – přečíst si příběh a přeložit do češtiny 

2.       Učebnice: str. 50 - vybrat si dvě osoby venčící psy, nakreslit je do růžového školního sešitu i 

s jejich pejsky a napsat o každém dvě věty, jestli je hubený, tlustý, starý, mladý apod. a jaké má 

vlasy (krátké, dlouhé, blond atd.). 

3.       Učebnice: str. 51 – popiš 12 osob na obrázcích podle vzoru ústně 

4.     Pracovní sešit: 7. lekce – vypracovat všechna cvičení, která nejsou poslechová a žáci je zvládnou 

5.     Učebnice: str. 51 – přepiš do šk. růžového sešitu věty popisující čtyři osoby z této stránky a napiš 

za věty číslo obrázku, o koho se jedná 

A)    He’s a boy. He’s short and he’s got short black hair.  

B)    She’s a girl. She’s tall and she’s got long blond hair.  

C)    He’s a boy. He’s tall and he’s got short brown hair.  

D)   She’s a girl. She’s short and she’s got long brown hair.  

6.     Učebnice: str. 53 – přečti si alespoň 3x nahlas email, přelož ho do češtiny a zkus podle něj popsat 

ústně svou fotku, na které jsi se svými kamarády – kamarádkami (stačí pět vět) 

7.     Můžeš si procvičovat na internetu slovíčka (čísla, barvy) a gramatiku na níže uvedených stránkách.  

https://www.umimeanglicky.cz/ 

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani.php 

https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI 

https://www.youtube.com/watch?v=sEDy0wGaXJY 

Přeju vám všem hodně sil a energie na učení doma, relaxujte a opatrujte se.  

Your English teacher 

 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/
https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani.php
https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI
https://www.youtube.com/watch?v=sEDy0wGaXJY


skupina p.uč. Šulákové 

 Učebnice: str. 49 / Is that Pam? – přečíst a přeložit do češtiny 

                   str. 50 zkusit si popsat jednotlivé osoby (mladý, hubený, …) - ústně 

                   str. 51 ústně podle vzoru zkus popsat jednotlivé osoby, 4 si vyber a o každé napiš jednu 

                              větu do sešitu. 

                              např. She’s a girl. She’s short and she’s got long brown hair.  

                    str. 53 přeložit si a několikrát si přečíst nahlas email 

 Pracovní sešit: 7. lekce - vypracovat všechna cvičení, která nejsou poslechová a žáci je zvládnou 


