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Úkoly pro třeťáky na týden 25.1. – 28.1.2021 

A máme tu poslední týden tohoto pololetí. V pátek máte pololetní prázdniny a  

pak hned navazují prázdniny jarní. Do čtvrtka vše probíhá tak, jak jste zvyklí. 

Pracujete skvěle, z čehož mám velkou radost. Jen tak dál! Přeji vám, ať si 

prázdniny užijete, provětráte si hlavičky a naberete síly na druhé pololetí. Ale 

teď ještě s chutí do práce!       

 

Český jazyk 

Pracovní sešit – str.39 ( + můžete dodělat, co jste nestihli), 39/7 – můžete 

zkoušet psát diktát, vždy po pár větách ( asi 3-4 denně) 

Učebnice – 44/3 – modrou tabulku přepsat do sešitu + můžete opět doplnit 

obrázky       

                          

Projděte si cvičení 44/2,4,5  a   45/2,3,4,5     ústně nebo na fólii a podle vašich 

sil a možností udělejte i některé cvičení písemně do sešitu.  

Hra – na malé kartičky (lístečky) si vypište po jednom všechna vyjmenovaná 

slova 

1) lístečky zamíchejte a správně seřaďte 

2) Hra na zloděje – vyjmenovaná slova na kartičkách jsou správně seřazena, 

dítě zavře oči a vy mu některé slovo ukradnete a prázdné místo „zamaskujete“, 

dítě pak hádá, které slovo zmizelo 
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Vyjmenovaná slova hravě – str. 10 přečíst si básničku, z ní vypsat slova s y/ý po 

L a nakreslit obrázek 

                                                  - str.11 – můžete pracovat na osmisměrkách 

Procvičování online: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-

dvojic/vyber.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-

trenazer/cviceni5.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/2510-3-

rocnik/2720-vyjmenovana-slova/2722-vyjmenovana-slova-po-l 

 

Čtení 

Čtení s porozuměním – str.46, 47 – Zvířata Asie 

 

Písanka 

A jsme s první písankou u konce, čekají vás poslední 2 stránky - 30, 31. Druhý díl 

nás čeká ve třídě. Pevně věřím, že pro něj nebudete muset vyrazit, ale že už jej 

začneme psát s dětmi přímo tam. 
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Matematika 

S dětmi jsme si na hodině vyvodili učivo o závorkách. Budeme jej tedy 

procvičovat.  

Učebnice – 43/1 ( do sešitu ), 43/2,3 – slovní úlohy vyřešte pomocí příkladů se 

závorkami 

43/4 – do sešitu si přepište tabulku a násobilkový obdélník si ideálně nakreslete 

na mazací tabulku, kdo nemá, může do sešitu nebo na papír. Bude se vždy 

měnit jen to jedno rohové růžové číslo vpravo nahoře 

43/5, 44/1 – indické násobení (podle vzoru v učebnici), 44/4 – ideálně napsat 

neposedy na malé lístečky a zkoušet pokládat do součtových trojúhelníků 

 

Pracovní sešit – 31/8, 34/1 – děti počítají pouze první sloupec, tak jak jsme se 

učili spolu 

                              34/2 

Prvouka 

V prvouce budeme dále prozkoumávat lidské tělo. Tento týden to budou vnitřní 

orgány. Vyobrazeny a popsány jsou v učebnici na str.35 a nabyté znalosti si pak 

procvičíte a ověříte v pr.s. na str.30. 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/clovek/stavba-tela/cviceni.htm 

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_ustroji1.htm 

Je možné zhlédnout některý z dalších dílů Byl jednou jeden život, např. o 

mozku. 

https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE&list=PL_c00IPCdRoGD0k6a

G7725OaqHQQffcVf&index=8 
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Angličtina 

Ahoj třeťáci, 

tentokrát si procvičíme přivlastňovací zájmena a slovíčka. 

Nezapomeňte, že v pondělí máme test. 

 

1) Koukněte na video o zájmenech. Naučte se zelený sloupec. 
Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=HCdsC1MQd2Q&ab_channel=U%C

4%8Ditelskej 

 

 

2) Nezapomeňte vypracovat HW (úkol) dole na straně 19. Opravte slova ve 
větách tam, kde jsou špatně. 
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