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Úkoly pro třeťáčky na týden 18.1. – 22.1.2021 

 

Milé děti,  

zdravím vás v dalším týdnu našeho učení na dálku. Mám radost pokaždé, když 

vás vidím na obrazovce, mám radost z toho, jak krásně pracujete a poslední dny 

mám i velkou radost ze sněhu, co nám napadl. Doufám, že i vy si každý den 

najdete čas si ho jít užít plnými doušky. Budu ráda, pokud budete mít možnost, 

když mi pošlete fotku na téma Já a sníh. Můžeme si pak udělat takovou 

sněhovou fotogalerii 😊. A teď už s chutí do práce. Přeji, ať vás práce baví a 

zvládáte všechno s lehkostí. Pokud byste potřebovali, jsem tu pro vás. 

Vaše paní učitelka Lucka  

 

 

Český jazyk 

Tento týden budeme pokračovat dále ve vyjmenovaných slovech po L. Budou 

to slova VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO, LYŽE, PELYNĚK PLYŠ. 

Tady nabízím jedno video na vyvození a seznámení:  

https://www.youtube.com/watch?v=_qR0UnnNgmQ 

Tady je hezká písnička, třeba vám pomůže při učení slov zpaměti. 

https://www.youtube.com/watch?v=d0YjyXwyi3A 

 

Učebnice na str.43 a 44 – vypište si příbuzná slova do sešitu Vyjmenovaná slova 

hravě na str.9, pište psacím a obrázky si vybarvěte. 

 Z uč. str.43 přepsat modrou tabulku do sešitu a napsat cvičení 43/4. 
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Ideálně si tam i nakreslete obrázky: 

                                          lysá  x  lísá 

              

 

 

 

 

 

                            lyska            x            líska     

 

 

 

 

Pracovní sešit pracovat na stranách 36 – 38. 

Čtení 

Každý den číst svou vlastní knížku. 

Čtení s porozuměním str. 43 - přečtěte si zajímavosti o dalších zvířatech z Afriky 

a pak se pokuste splnit úkoly na str.44, 45 (pomocí str. 42 a 43).  

Psaní 

Písanka str. 29, 30 
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Matematika 

Učebnice – vypracujte do sešitu, prosím o označení jednotlivých cvičení: 

39/5 – zkuste narýsovat čtyřúhelník podle šipkového zápisu (Narýsuji bod A a 

pak jdu 2 kroky doprava a jeden krok dolů a narýsuji bod B. Pak spojím bod A a 

bod B pomocí pravítka. Takto pokračuji dál.) 

39/5 a), b), c) 

40/2 – zaokrouhlování čísel (vyvodili jsme na hodině) 

40/7 – práce s násobilkovou tabulkou (kdo nemá, je uprostřed pracovního 

sešitu) 

42/1 – písemné sčítání trojciferných čísel 

42/2 – výstaviště si překreslete do sešitu a zkuste vyřešit, výstaviště C má více 

řešení, tak můžete zkusit 

Pracovní sešit 

30/1, 2, 5 

31/6 a), b), 31/7 a), b) 

Prvouka 

Pracovní sešit str.28 – opakování 

Učebnice str. 34 – stavba těla a rozmnožování, pak pracovní sešit str. 29 

Nabízím video z cyklu Byl jednou jeden život – 1.díl . Zrození 

https://www.youtube.com/watch?v=8_GPYYaxSTw&list=PL_c00IPCdRoGD0k6a

G7725OaqHQQffcVf&has_verified=1 

V iPadech pod Prvoukou byste měli najít aplikaci Lidské tělo, tak ji ve volných 

chvilkách můžete prozkoumávat. 
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 Angličtina 

Ahoj třeťáci, 

tentokrát si vyzkoušíte, jak použít slovo mít, vlastnit v angličtině, tedy have got. 

 

1) Koukněte na video o HAVE GOT, ve kterém je vše podstatné, co k použití tohoto výrazu 
potřebujete vědět. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tKgvgwhVG40&ab_channel=U%C4%8Ditelskej 

 

 

2) Posílám vám 2 online cvičení, na kterých si HAVE GOT (mít, vlastnit) nacvičíte. 
 

Odkaz na cvičení:  

https://agendaweb.org/verbs/have-present/index.html 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/have/present-simple-forms-1 
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