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Úkoly pro 3.ročník na týden 22.3. – 26.3.2021 

Milí třeťáčci,  

moc vás zdravím v novém týdnu a posílám úkoly. Těším se na naše online 

hodiny, až vás opět uvidím, vždy mě to potěší. Jaro je tu, tak věřím, že společně 

s ním přijdou i lepší časy      . Můžeme se radovat z probouzející se přírody a 

snad už brzy i z příjemnějšího jarního počasí. Přeji vám, ať máte každý den 

důvod k radosti! 

Vaše paní učitelka Lucka 

 

 

Český jazyk 

V tomto týdnu ještě budeme procvičovat vyjmenovaná slova po P. Už byste 

měly umět vyjmenovat celou řadu zpaměti, zopakuj si i řady vyjmenovaných 

slov po Z, B, L, M. Procvičovat online můžete třeba tady: 

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

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

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

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

uč.76/4 – doplnit na fólii 

uč.77/4 – k obrázku vymysli 5 vět, ve kterých budou vyjmenovaná slova 

Opět si vyrob kartičky s vyjmenovanými slovy a uč se je řadit, jak jdou za sebou. 

Můžete si hrát s kartičkami „Na zloděje“ nebo hádat slova pomocí 

hádanek.Např. Je to sloveso a jeho synonymum je lesknout se. 
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Přídavná jména  

Uč.55 – vymýšlej k obrázku přídavná jména a 15 jich zapiš do sešitu 

Pr.s. str.69 – zopakuj si, co to jsou přídavná jména a vypracuj všechna cvičení  

Vyjmenovaná slova hravě str.19 – osmisměrky 

Písanka – str.13 

Sloh + VV 

Tento týden vás čeká úkol vyrobit pohlenici pro paní učitelku      . Na jednu 

stranu pohlednice mi nakreslete nějaký obrázek a druhou stranu vypište jako 

správnou pohlednici – moje jméno a adresu školy a taky tam nakreslete 

známku (můžeš si vymyslet motiv). A pak mi napište nějaký pozdrav, vzkaz, jak 

se vám daří, na co se těšíte, co si přejete nebo něco, co byste mi chtěli sdělit. 

Na závěr se nezapomeňte podepsat. Hotovou pohlednici pak vhoďte do 

schránky na bráně naší školy. Na co při psaní adresy nesmíte zapomenout se 

můžete podívat v učebnici na str.79. Na pohlednice od vás už se moc těším      . 

                                              Ukázka:             

 

 

 

 

 

 

Čtení – čti si vlastní knihu 
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Matematika 

uč.64/4 – součtové trojúhelníky, pozor – součet čísel v barevných polích má být 10 

uč.65/1 – vypočítej indickým násobením i písemným násobením pod sebou 

uč.65/4 

Pracovní sešit 

 str. 8/2.3 

str. 9/5,6,7 

Prvouka 

V prvouce nás čeká téma Horniny a nerosty. V učebnici si pročtěte str.47, 48. 

Podívejte se na video, kde je vše shrnuto. Vysvětleno a doplněno obrázky. 

https://www.youtube.com/watch?v=5FXz_5ZQ-hE 

Vypracujte str.40 v pracovním sešitě.  

Doplňková cvičení: 

Horniny a nerosty 

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/horaner_1.htm 

Vápenec 

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

Žula 

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

Pískovec 

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

Po prostudování, zhlédnutí videa a vypracování se můžete pustit do kvízu. 
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Angličtina 

Ahoj třeťáci, 

připomínám vám úkol a posílám odkazy na procvičení před pondělním testem. 

1) Vaším úkolem je sejít se ve dvojicích, nebo trojicích na TEAMS a vyplnit 
společně cvičení 2 na straně 31 (jako jsme to dělali na hodině). Napíšete 
do tabulky svá jména a budete se jeden druhého ptát, co má ve skříně. 
Pokud věc má, označíte ji fajfkou, pokud ne, křížkem. 

2) Odkazy jako příprava na test: 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/can-cant-present-simple 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VmxrGTalbrk&ab_channel=U%C4

%8Ditelskej 

https://www.youtube.com/watch?v=tKgvgwhVG40&ab_channel=U%C

4%8Ditelskej 
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