
18. – 22. května 

 

Dobrý den, 

zasílám poslední zadání cvičení a úkolů na tento týden. Od 25. května bychom se mohli opět 

sejít ve škole. Pokud někdo z dětí zůstane doma do prázdnin, zadání cvičení a úkolů budou 

nadále zasílány. Chtěl bych poděkovat všem dětem a rodičům za snahu a práci, kterou v tomto 

nouzovém režimu odvedli.  

 

3. ročník 

Český jazyk 

Slovní druhy ohebné a neohebné 

- Učebnice strana 58/Přečíst modrý rámeček. Vypracovat cvičení 1, 2 a 3. Cvičení 3 prosím 

vyfoťte a pošlete do 22.5.  

- Pracovní sešit strana 58/1, 2a,b, 3(nad každé slovo napsat číslo slovního druhu). Prosím, 

vyfoťte vypracovanou stranu 58 a pošlete do 22.5. 

- Procvičujeme češtinu II strana 11/21, 22.  

- Doporučené aktivity 

Online cvičení na slovní druhy 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3 

Online cvičení na kořen slova  

https://www.gramar.in/cs/category.php?category=kos 

Česká televize UčíTelka. 

Psaní 

- Písanka strana 22 a 23. Vypracovat. 

Matematika 

Násobení a dělení do 1000 

- Učebnice 3. díl strana 26/1, 2, 3, 4; 27/1. Prosím, vyfoťte vypracovanou stranu 26 a 

pošlete do 22.5. 

Násobení a dělení čísly 10 a 100 

- Učebnice 3. díl strana 28/1; 29/1, 2, 3; 30/1, 2, 3; 31/2, 4. 

- Matematické minutovky II. strana 17/34; 19/37a,b. 

- Doporučené aktivity 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida 

Prvouka 

Jako ryba ve vodě 

- Učebnice strana 64. Zkuste si odpovědět na otázky. 

- Pracovní sešit strana 52. Zkuste zjistit, o čem bude film. 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=kos
https://skolakov.eu/matematika-3-trida


Angličtina 

Hello everybody! :) I am sending you a few ideas of what to do in English. Enjoy! 

 

Učebnice str. 44 Read and complete the chart (viz klíč pro rodiče). 

Učebnice str. 45 My friend is a monster (viz klíč pro rodiče a mp3 nahrávka 20). 

Pracovní sešit str. 44 cvičení 5 nakresli jídla, které máš a nemáš rád/ráda. A cvičení 6 zeptej 

se kamarádů nebo rodičů co oni mají rádi k jídlu (viz klíč pro rodiče). 

Pracovní sešit str. 45 cvičení 7 a 8 (klíč pro rodiče).  

Zkusme si zopakovat slovíčka My family / Moje rodina pomocí online cvičeni a Hurvínka. :) 

Odkazy níže.  

Online cvičení - opakování na téma členové rodiny: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5467 

Web déčka - angličtina s Hurvínkem díl Má rodina - My family. 

 

Have a nice day! 

 

MM 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5467

