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Úkoly pro třeťáčky na týden 15.2. – 19.2.2021 

Přeji vám krásný zasněžený čas! Doufám, že si té zimní nádhery můžete užívat 

plnými doušky. Moc děkuji za krásná poslaná srdíčka. Tvořili jste velmi nápaditě 

z ledu, sněhu nebo z papíru. Stříhali jste, lepili, tupovali, vyšlapávali a některé 

techniky pro mě zatím jsou úplnou záhadou. Musím si je nechat vysvětlit      . 

Kdo ještě nestihl poslat, má možnost.  

Přeji vám, ať úkoly zvládáte s lehkostí! 

Paní učitelka Lucka 

 

 

Český jazyk 

V českém jazyce pokročíme dál ve vyjmenovaných slovech po M – osvojíme si 

slova: 

hmyz, myš, hlemýžď, mýt, mýtit, zamykat, smýkat 

Z učebnice na str.49, 50 si vypiš příbuzná slova do sešitu Vyjmenovaná slova 

hravě, obrázky si vybarvi a udělej si jednu osmisměrku na str.15. 

Uč.49/2 – doplněné věty přepsat do sešitu 

Uč.50 – modrý rámeček “Pamatuj“ si přepište do sešitu 

 Uč.50/2,3,4,5 – ústně nebo na fólii 

Pr.s. 43, 44 

Písnička a video 

https://www.youtube.com/watch?v=KyDmipk_5BQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ukPD4tUccxs 

mailto:skola@zsbrantice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=KyDmipk_5BQ
https://www.youtube.com/watch?v=ukPD4tUccxs


  Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, 

příspěvková organizace 

Brantice 252, Brantice 793 93  

Email: skola@zsbrantice.cz  IČO: 731 845 86  

Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00) 

Úkol ČJ + VV 

Na výkres (vyber si menší nebo větší formát podle sebe) nakresli obrázek 

s názvem Hmyzí hotel (dům). Prohlédni si v encyklopedii nebo na internetu 

různé druhy hmyzu, v hotelu (domečku) udělej třeba více pokojíčků a ubytuj je 

do nich. Moc se těším na vaše krásné obrázky. 

Zkuste si napsat diktát s vyjmenovanými slovy po B. A pošli mi fotku, jak se ti 

dařilo. 

https://www.youtube.com/channel/UCed8c7s-ldG9B5tUfzS9PGg 

Písanka – str.3,4 

Čtení s porozuměním - str. 50,51 – zvířata Severní Ameriky 

Matematika 

uč.48/2 – písemné odčítání 

uč.49/3, 4 (u poslední pavučiny je dáno nejmenší číslo),5 – děda Lesoň – najdeš 

více řešení? 

50/4 – krokování – použij 3 nebo 4 šipky, hledej více řešení 

51/1 – krokování 3 žáků – vždy dej pozor, kolik šipek (kroků) můžeš použít 

51/2 – pozor čísla v barevných polích vždy dávají dohromady 10 

51/3 a) 

51/4 – tyč si zkuste narýsovat ve zmenšení – bude měřit 90 mm 

52/5 – čeká nás výstaviště, které má ale 2 podlaží – jsou teda jakoby nad sebou 

a z místnosti 12 se musí vyjít do místnosti 13 ve stejné pozici 
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Pracovní sešit M 

str.36/1, 3, 5 

Procvičování online: 

Výstaviště 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=602408f7df137 

Písemné odčítání 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6024091cb4f31 

Stavby 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=602409799743d 

Násobilkové obdélníky 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=602409aa29aab 

 

Prvouka 

Tento týden nás čekají témata U lékaře a Žiju zdravě. Pročtěte si v učebnici 

str.37 a 39 a vypracujte v prac. sešitě str.32, 33. Dále si na str. 38 prohlédni, jak 

se nazývají etapy života člověka. Jestli budete mít s rodiči chvilku, zalistujte 

v rodinném albu a prohlédni si fotky, kdy jsi byl(a) miminko nebo batole. Zjisti, 

kolik jsi vážil(a) a měřil(a). 

Zamysli se. Co všechno můžeš udělat pro své zdraví. Co ti prospívá a co naopak 

škodí? 

Nabízím další díl seriálu Byl jednou jeden Život. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWF2x5YG3a0 
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Angličtina 

Ahoj třeťáci, 

Osvěžíme si paměť. Probíráme There is | There are, tak si to vyzkoušíte na 

kvízu. 

1) Koukněte na video o There is | There are, ve kterém je vše podstatné, co 
k použití tohoto výrazu potřebujete vědět. 
Video: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=86pLhwcDZX0&t=6s

&ab_channel=U%C4%8Ditelskej 

 

 

2) Posílám vám kvíz, na kterém si to vyzkoušíte. Vyberte vždy jednu 
správnou odpověď. 
 

Odkaz na kvíz:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gSANwzKe_UK9

U1qK3TJCjd0MLe9nGqdBqAXBgY6YzUJUOUpVQ0ZMQko3WEM3WFFZSU

lTSE9FWlBFRi4u 
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