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Úkoly pro třeťáčky 23.11. – 27.11 

Milí třeťáčci, tak to vypadá, že nás čeká poslední týden doma a s příchodem 

adventu i my můžeme přijít do školy. Tak ještě vydržme. Posílám vám úkoly na 

tento týden a uvidíme se v pondělí v 8 hodin u počítačů. 

 

Český jazyk 

Tento týden začneme s vyjmenovanými slovy po B, a to se slovem BÝT (ve 

smyslu existovat, stát se). Toto slovo má velmi mnoho slov příbuzných, které se 

tvoří pomocí předpon a přípon. Budeme se učit také rozlišovat mezi slovy, které 

se liší pouze v měkkém a v tvrdém i/y. Musíme pochopit význam slova, 

abychom jej pak správně napsali. 

Učebnice - 32, 33 

32/1 – příbuzná slova od slova být si děti přepíší do pr.sešitu Vyjmenovaná 

slova hravě + vybarví obrázek ( kluk s křídou ) 

32/2, 3 , 33/5 –  cvičení vypracovat na fólii + 4 věty napsat do sešitu 

33/6 – tabulku si přepsat do sešitu, ke každému slovu zkusit utvořit ústně větu 

33/7 – doplnit na fólii správné i/y – podle tabulky 

33/8 – poznat dvojice slov 

Pracovní sešit 22, 23 – u některých cvičení je výzva psát věty i do sešitu. To 

nechám na vás, není to nutné. 

Na této stránce si zkuste doplnit 2 diktáty a pošlete mi prosím fotku obrazovky 

po vyhodnocení, jak jste dopadli. 

https://www.umimecesky.cz/diktat-delka-samohlasek-2-uroven/72 
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Písanka – tento týden bychom měli dokončit listopad, tak každý zvažte, jak jste 

daleko 

Čtení s porozuměním – 32, 33 

 

Matematika 

Uč.26/3 – tady jsou úlohy o „myšleném čísle“    

- děti si mohou pomoci různými nákresy nebo zápisem, např. 

a)       (                 +  1  )  :   2    =   1 

b)       (                    +   2   )  :  3    =   2 

------------- 

uč.27/4 – zapisuj do sešitu 

uč.27/5 – zapisuj do sešitu 

pr.s.24/1,  24/3, 25/6, 25/8 a), b) 

 

Prvouka 

Téma: Skupenství látek 

Uč.22 – pročíst a udělat zápis do malého sešitu Prvouka: 

Skupenství látek 

Pevné skupenství – jaké mají látky vlastnosti a příklady 

Kapalné skupenství - jaké mají látky vlastnosti a příklady 

Plynné skupenství - jaké mají látky vlastnosti a příklady 
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Nakreslit nějaký obrázek. 

Vědět, co to je tání, tuhnutí, vypařování. 

Nabízím video: 

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

Tipy k pozorování nebo k pokusům: 

- výroba ledu v mrazáku 

- pozorování zapálené svíčky – pevný vosk se teplem mění na tekutý 

A tady jedna pohádka: 

https://www.youtube.com/watch?v=OYbAS9clhig 

 

Angličtina 

Ahoj třeťáci! 

Minule jsme se podívali na slovíčka o škole. Procvičíme si je v kvízu spolu s větami, které už 

umíte. Více uděláme společně na hodině. 

1) Posílám vám odkaz na kvíz: https://tinyurl.com/yyc3g3lw 
 

2) Podívejte se do učebnice na barvy a tvary. Zopakujte si je tím, že mi nakreslíte tři 
nové planety.  
 

Například: It’s a black planet with white spots.  

 

Vyfoťte je a pošlete na email: jaroslav.konvicka@zsbrantice.cz 

 

3) Jak použít CAN si můžete připomenout tady: 
https://www.youtube.com/watch?v=ROzhm8v-a_8&ab_channel=WoodwardEnglish 

nebo na video, které jsem pro vás vytvořil: 

https://www.youtube.com/watch?v=VmxrGTalbrk&t=3s&ab_channel=U%C4%8Ditels

kej 
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