
Moji milí třeťáci,  

zdravím vás do nového týdne a posílám úkoly. V případě nesnází se na mě nebojte kdykoli 

obrátit . 

 

PONDĚLÍ 4. 5. 

ČJ – učebnice str. 106/5, 6, v nové učebnici je to strana 106/ 1, 2 (přečíst), PS (měsíček) 42/5, 

níže posílám odkaz, kde si procvičíš tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-

slov/cviceni1a.htm 

 

M – PS str. 12/9, 10 

 

AJ – písnička pro rozveselení  

https://www.youtube.com/watch?v=AoXpTQwB5qc 

- PS str. 39 

PS – písanka str. 22 

 

ÚTERÝ 5. 5.  

ČJ – PS (měsíček) str. 43 – 45 – přečti si text, podtrhni vyjmenovaná slova po V, dopiš 

k obrázkům vyjmenovaná slova, zakroužkuj slova s předponou VY, VÝ- 

 

M – pokračujeme v dělení se zbytkem, tentokrát budeme dělit 4, nejprve se koukni na video: 

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

 

Ukázka:  

                            

Jablíčka jsme rozdělili po čtyřech, vytvořili jsme dvě hromádky a zbylo nám jedno jablíčko, 

příklad zapíšeme takto: 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AoXpTQwB5qc
https://www.youtube.com/watch?v=txtqEcDNwAs


9 : 4 = 2 (zb. 1) 

 

 (dohromady máme 9 jablíček)                   (utvořili jsme 2 hromádky)          (1 jablíčko nám zbylo) 

 

                                  (rozdělovali jsme do hromádek po čtyřech) 

 

- učebnice str. 115/17, 18 (na fólii) 

 

PRV – na úvod si poslechni písničku o zvířatech: 

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

- učebnice str. 60 – přečti si v učebnici společné znaky živočichů 

Doplňující komentář k učivu: 

Růst a vývoj: O některá mláďata rodiče pečují a krmí je (např. koťata, telata, štěňata,…).                  

O některá mláďata se rodiče po narození nestarají (háďata, ještěrky, žáby,…)     

Dýchání: a) plícemi – savci, ptáci, plazi 

                 b) žábrami – ryby a pulci 

                 c) vzdušnicemi – hmyz                                                                                                           

- opiš si do sešitu zápis: 

ŽIVOČICHOVÉ 

- patří mezi ně: ptáci, savci, ryby, plazi, obojživelníci (žijí ve vodě i na souši), hmyz a také 

ČLOVĚK. 

 

STŘEDA 6. 5.  

ČJ – dnes se podíváme na chytáky ve vyjmenovaných slovech po V, vysvětlení najdeš ve 

videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=nL7vUeKLEhs&fbclid=IwAR2I_0KURksbyngMO1wr_zmL

APTiTiosO_05hccPFjla7ZR_GhaBIwdpHbc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sErqmxpSBBo
https://www.youtube.com/watch?v=nL7vUeKLEhs&fbclid=IwAR2I_0KURksbyngMO1wr_zmLAPTiTiosO_05hccPFjla7ZR_GhaBIwdpHbc
https://www.youtube.com/watch?v=nL7vUeKLEhs&fbclid=IwAR2I_0KURksbyngMO1wr_zmLAPTiTiosO_05hccPFjla7ZR_GhaBIwdpHbc


 

- učebnice str. 106/7 a), b) (na fólii), v nové učebnici je to strana 106/3 a), b) 

 

M – na úvod si opět procvičíme malou násobilku: 

https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=explicitExercise 

https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitExercise# 

 

- učebnice str. 115/20 – do školního sešitu (opět si můžeš vybrat, jakým způsobem příklady 

zapíšeš) 

 

AJ – dnes se podíváme na anglickou abecedu, začneme písničkou  

https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo 

 

- možná si někdo všiml, že v písničce se písmeno Z vyslovuje (zi:), ale my se jej budeme učit 

vyslovovat (zed) 

- dalším tvým úkolem bude naučit se abecedu správně vyslovovat, dívej se na obrázek s 

výslovností, poslechni si znovu písničku, nauč se nazpaměť první sloupeček 

PS – písanka str. 23 

 

https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=explicitExercise
https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitExercise
https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo


ČTVRTEK 7. 5.  

ČJ – PS (měsíček) str. 46/8, 9 

 

M – dnes začneme dělení pěti, nejprve se podíváme na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=u6wOtoURb1A 

 

Ukázka:  

               

Hrušky jsme rozdělili po pěti, vytvořili jsme jednu hromádku a zbyly nám dvě hrušky, příklad 

zapíšeme takto: 

7 : 5 = 1 (zb. 2) 

 

 (dohromady máme 7 hrušek)                   (utvořili jsme 1 hromádku)          (2 hrušky nám zbyly) 

 

                                  (rozdělovali jsme do hromádek po pěti) 

- učebnice str. 117/22 (na fólii) 

 

PRV – PS str. 51/1, 3 

                        

 - posílám odkaz na dokument o zvířatech, kde se dozvíš různé zajímavosti  (dobrovolné) 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10168639792-mezi-nami-zviraty/ 

 

PÁTEK 8. 5. - dnes slavíme Den vítězství, proto máte opět klid od učení . 

8. květen 1945 byl formálně posledním dnem druhé světové války na evropském kontinentě.  

Na území Československa se však ještě bojovalo. Ráno 9. května 1945 vjely do Prahy 

sovětské tanky, které Prahu nakonec osvobodily.   

 

Posílám ti odkaz na video, kde se dozvíš více. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv5CFjHQgbk 

https://www.youtube.com/watch?v=u6wOtoURb1A
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10168639792-mezi-nami-zviraty/
https://www.youtube.com/watch?v=Yv5CFjHQgbk


 

NEDĚLE 10. 5. – v neděli slavíme Den matek, nezapomeňte mamince popřát a dát ji 

VELIKOU pusu, určitě si to zaslouží .                                                                                                                            

 

 

Mějte se hezky a opatrujte se.  

S pozdravem paní učitelka      

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fstarshin.blog.cz%2Fen%2F1301%2Fkvetiny&psig=AOvVaw09jgYfoIxSJ8olRsOtkYgD&ust=1588464640586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiftovyk-kCFQAAAAAdAAAAABAD

