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Úkoly pro třeťáčky na týden 8.3. – 12.3.2021 

Milí třeťáčci ,  

moc vás zdravím v novém týdnu. Tento týden vás kromě úkolů čeká i tvoření, 

tak doufám, že se do něj s chutí pustíte a něco úžasného vytvoříte. Na vaše 

dílka se moc těším. Mějte hezké dny! 

Český jazyk 

Minulý týden jsme se učili o podstatných jménech. Dozvěděli jsme se, že u nich 

budeme určovat rod, číslo a pád. 

Připravte si kartičky, na které si napište modré M (rod mužský), červené Ž (rod 

ženský), zelené S (rod střední), můžete s nimi procvičovat, mějte je připravené i 

na hodinu. 

Uč.68/2 – doplněná slova přepiš do sešitu a u každého urči rod (asi 15 slov) 

                   (zapiš: klubko – S, mřížka – Ž, čáp - M) 

V pátek si určování rodů a čísel u podstatných jmen ověříme. 

Minulý týden jste se dozvěděli, že u podstatných jmen určujeme 7 pádů. 

Najdete je v učebnici na str.70/2, i na pomůcce ve vašem učebním koutku. 

Tvým úkolem bude se pádové otázky bezpečně naučit. Bude dobré mít pády 

pořád na očích – dostávali jste jejich přehled. Budeme potřebovat vědět, ke 

kterému pádu patří která otázka a naopak. Vytvoř si opět kartičky – zvlášť pády 

a zvlášť otázky a přiřazuj (můžete si i vytisknout, pokud máte možnost – 

přikládám v závěru mailu). 

Uč.70/1 – přečíst a zkusit splnit a), b), c) 

Uč.70/3 

Uč.70/4 – u 10 slov zkuste určit pád, číslo a rod 

Pracovní sešit - str.68 – kromě cv.4 

mailto:skola@zsbrantice.cz


  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) 

Procvičujte tady: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-

pady/cviceni1.htm 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-1-uroven/793 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5880 

Pomalu začneme vyjmenovaná slova po P. Přečtěte si je v učebnici na str.73 – 

na fólii doplňte správná y/ý. Tento týden nás čekají PÝCHA, PYTEL, PYSK – uč.74 

– přepsat příbuzná slova do Vyjmenovaných slov hravě str.16. 

Pr.s.47,48 

Uč.74/2,4 – na fólii 

Uč.74/3 – přepsat do sešitu (nadpis – Vyjmenovaná slova po P) 

Písanka – str 10, 11 

Matematika 

Uč.58/1 – indické násobení dvou dvoumístných čísel 

Uč.58/2 – nemusíte dělat vše, zkuste si vybrat podlahu o určitém rozměru a 

zaplnit je daným typem parket – jedno pole má zůstat volné 

Uč.58/4 – může vám pomoci napsat si čísla na lístečky a zkoušet dosazovat do 

příkladů 

Uč.59/1 – které zvířátko je pod maskou? 

Uč. 59/2 – ideálně zkoušet na mazací tabulce 

Pracovní sešit – 2.díl 

Str.4/1, 2, 3 

Str.5/4, 5,6 
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Prvouka 

V prvouce se budeme zabývat časem a jeho dělením na minulost, současnost a 

budoucnost. V učebnici si přečtěte strany 44,45 a v pracovním sešitě vypracujte 

str.38. Fotku poprosím poslat do mého mailu. Moc děkuji. 

Prvouka + Pracovní činnosti 

Vymysli a vytvoř nějaké robota, který by nám v budoucnosti mohl dobře sloužit. 

Na tvoření použij cokoliv z domácnosti - krabičky, alobal, plastové láhve a 

krabičky, různé drátky, brčka, hřebíčky, atd. Fantazii se meze nekladou. Dobře 

promysli, co všechno bude tvůj robot umět, k čemu bude sloužit. 

Angličtina 

Ahoj třeťáci! 

Posílám vám pár věcí na osvěžení paměti. V hodině jsme se učili slovo CAN a 

slova There is, There are. Procvičíme si je. 

1) Video, ve kterém si zopakujete CAN 
https://www.youtube.com/watch?v=VmxrGTalbrk&ab_channel=U%C4%

8Ditelskej 

 

2) Video, ve kterém si zopakujete There is/There are 
https://www.youtube.com/watch?v=86pLhwcDZX0&ab_channel=U%C4

%8Ditelskej 

 

3) Kvíz na slovo CAN: https://tinyurl.com/ywz5eaj8 

 

4) Kvíz na There is: https://tinyurl.com/2yv2f848 
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