
Domácí příprava 11.3. – 20.3. 2020 

3. třída 

Český jazyk: 

Sešit s vyjmenovanými slovy: nastříhat, vlepit a vybarvit obrázky s vyjme. slovy po V 

- z barevného papíru poskládat a nalepit obálku, nastříhat 

kartičky, a na ně napsat jednotlivá vyjme. slova (stejně jako u 

předešlých skupin vyjme. slov) 

- projít a vysvětlit si společně význam slov 

- postupně se učit vyjmenovat řadu slov zpaměti 

Učebnice: str. 85/4 – nadiktujte dětem jako cvičný diktát, ať si jej napíší do modrého sešitu 

                 str. 86/1 c) do modrého sešitu vymyslet a napsat ke každému slovu 1 větu a dané  

                                   slovo barevně zvýraznit. 

                 str. 87/1 přepsat slova příbuzná do sešitu s vyjme. slovy; cvičení 3. (modrou  

                                tabulku) na novou stránku s nadpisem POZOR; cvič. 2,4,5 dobrovolné 

Pracovní sešit: str. 23/1,2,1      cvičení 3. dobrovolné 

                        str. 24 celá 

Sloh: učebnice str. 92, stačí si projít cvič. 1. a žlutou tabulku + pracovní sešit str. 28/1 dole 

Písanka: str. 9-10 

Čítanka: str. 108-111 + každodenní hlasité čtení 15 min 

Matematika: 

Učebnice: str. 74/2,3 4 vypracovat na papír (stačí výsledky spolu se stranou a cvičením) 

                 str. 75 celá na folii 

Pracovní sešit: str. 19 celá 

Geometrie: učebnice str. 121 – znační geometr. útvarů (pojmenovávání vrcholů), sousední a 

protější strany, obvod čtverce 

Minutovky: str. 11/21 a) b) 

                          11/22 a) b) 

Prvouka: 

Učebnice: str. 36 přečíst si a zkusit odpovědět na otázky 

Pracovní sešit: str. 29/1, str. 30 celá 

Anglický jazyk a Hudební výchova viz. další přílohy 



ÚKOLY PRO 3. ROČNÍK do ANGLICKÉHO JAZYKA od 11.3. do 20.3. 

pro obě skupiny 

1. slovíčka 7. lekce – naučit se zpaměti 

2. přepsat do školního sešitu (velký růžový sešit skupina p. uč. 

Schildbergerové; sešit na slovíčka skupina p. uč. Šulákové) rozdíly 

v použití sloves BÝT a MÍT (dva rámečky): 

 

POPIS LIDÍ 

SLOVESO BÝT SLOVESO MÍT 

He‘s a man. = On je 
muž. 

He‘s got short blond hair. = On má krátké 
blond vlasy. 

She‘s thin. = Ona je 
hubená. 

She‘s got blue eyes. = Ona má modré oči.  

I‘m young. = Já jsem 
mladý.  

I‘ve got long black hair. = Mám dlouhé černé 
vlasy. 

 

Pozor na zkrácené tvary sloves být a mít: 

 

 

He’s = He is 

She’s = She is 

I’m = I am 

He’s got = He has got 

She’s got = She has got 

I’ve got = I have got 



 


