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Úkoly pro třeťáky na týden 8.2. – 12.2.2021 

Milé děti,  

moc vás zdravím a doufám, že jste měly pěkné prázdniny, že jste si odpočinuly a 

načerpaly síly na druhé pololetí. Bohužel se ještě do školy vrátit nemůžeme, tak 

budeme pokračovat v učení na dálku. Opět vám chci připomenout, že se na mě 

můžete s čímkoli obrátit, ráda vám pomůžu. Bude potřeba si ve škole 

vyzvednout písanku a pracovní sešit do matematiky 2.díl. Dále prosím, ať máte 

každý z vás na online hodinách bílou tabulku s fixem (kdo ji má ve škole, 

prosím, dejte vědět, bude vám vydána). Do hodin českého jazyka mějte 

nachystané kartičky s I/Í  a Y/Ý.  

Sešity si můžete vyzvednout v pondělí 8.2. v čase 15.00 – 16.00hodin. Pokud by 

to někomu nevyhovovalo, domluvíme se jinak. 

A teď už hurá na úkoly!       

Český jazyk 

Tak, a jsou tu vyjmenovaná slova po M. Najdete je v učebnici na str.46. Tento 

týden se budeme učit tato: MY – MÝT – MYSLIT – MÝLIT SE. Vysvětlení slov 

najdete na odkaze níže. 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1RlK2gpVbobImJ1Vp-

HZlbDWt1w99V-

ltYxSo5hKBdqr_jB2D9mr5pOiQ&v=ofKhbUk3xwQ&feature=youtu.be 

 

Vyjmenovaná slova hravě – na str.12 si k vyjmenovaným slovům zapište slova 

příbuzná z učebnice na str.47 a obrázky si vybarvěte 

Učebnice 

47/2 – do sešitu, u každé věty určete její druh – O, P, R, T (oznamovací, přací, 

rozkazovací a tázací) 
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48/4 – přiřadit k sobě synonyma 

48/5 – tabulku přepsat do sešitu + vysvětlit si význam 

48/6 – stačí na fólii 

48/7 – ústně 

Pracovní sešit 

Str. 40, 41, 42 

Čtení 

Čtení s porozuměním str.48,49 – Zvířata Austrálie 

Psaní 

Písanka 2.díl – budete si ji muset vyzvednout ve škole 

Str.1, 2 – obtáhnout a opsat všechna písmena a číslice 

Str.3 

Matematika 

Učebnice 

44/4 – součtové trojúhelníky do sešitu 

45/1 – slovní úlohy, bude potřeba si to s dětmi nakreslit buď pomocí kruhu 

(pizza) nebo na ose, kterou rozdělíme na daný počet stejných částí 

45/2 – narýsovat trojúhelníky do sešitu podle šipkového zápisu a zjistit jejich 

obsah i obvod 

45/3 

45/4 – manipulujte s dřívky a řešení zakreslete do sešitu 

50 – přečíst si oranžový rámeček nahoře a vyřešit 50/1 – pracovat s pravítkem  
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Pracovní sešit 

34/4 – bylo by dobré si třeba pizzu překreslit ve větším do sešitu a znázorňovat 

si to (už jsme s dětmi řešili na hodině, tak by trochu měly vědět) 

35/5 – pracovat s pravítkem (vysvětleno v učebnici na str.50) 

35/6, 7, 8, 9, 10  

Prvouka 

Tento týden máme téma Smysly – uč.36 a pr. sešit str.31 

Zajímavé oční klamy zde: 

http://brainden.com/hlavolamy/zrakove-klamy.htmMůžete 

Hry, které doma můžete zkusit: 

*Co nahmatala ruka? Poslepu poznávat donesené předměty. 

*Co se změnilo a) na mamince, b) na stole, c) v pokojíčku…. 

*Co je to za zvuk? Dítě má zavřené oči a rodič vytvoří nějaký zvuk – např. 

mačkání papíru, zaklepání na skříň, otevření okna 

*Poznáš vůni? Poslepu čichem zkoumat např. skořici, mýdlo, kávu,… 

*Jak to chutná? Můžete dětem připravit ochutnávku a ty se zavázanýma očima 

budou poznávat. 

Na procvičení opěrné soustavy – kostry - nabízím tuto aktivitu: 

https://learningapps.org/view17228167?fbclid=IwAR3x6ncoQyuwBbTPtb3uptA

Om4oVjrcFn7qtfMbq-kR26H7iFIQbO7G5EnA 
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Angličtina 

Ahoj třeťáci, 

abychom vám osvěžili paměť, posílám kvíz na téma, kterým jsme se zabývali 

před prázdninami. 

Klidně použijte učebnici jako tahák. Toto není test na známky, jen cvičení. 

Nezapomeňte začít větu velkým písmenem a zakončit ji tečkou, aby vám vyšly 

správné odpovědi. 

Odkaz na kvíz: https://bit.ly/2YSnUlO 

VV+PČ 

Svátek svatého Valentýna – Srdíčková výzva 

Svatý Valentýn je po celém světě uctíván jako patron zamilovaných. Valentýn byl 

biskupem v jižní Itálii v městě Terni ve 3. století. Podle legendy císař Klaudius 

zakazoval budoucím vojákům, aby se ženili, ale Valentýn zamilované páry tajně 

oddával. Odtud také zřejmě pramení to, že je uctíván jako patron všech 

zamilovaných. Jeho svátek slavíme 14. února.   

U příležitosti tohoto svátku přicházím se srdíčkovou výzvou. Tvým úkolem je něco 

k tomuto tématu nakreslit nebo vyrobit a do čtvrtka mi poslat fotku. Můžete 

nakreslit nebo namalovat srdíčkový obrázek, vyrobit valentýnské přáníčko, srdíčko 

můžete upéct, vyrobit ze sněhu nebo třeba postavit z lega Můžete si třeba udělat 

dózu ze zavařovací sklenice, polepit srdíčky a můžete si do ní celá rodina napsat 

nějaká přáníčka nebo milé vzkazy. Inspiraci najdete na následujících odkazech. 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=valent%C3%BDn&rs=typed&term_me

ta[]=valent%C3%BDn%7Ctyped 

http://krokotak.com/?s=valentin 
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