
Milé děti, 

zdravím vás do nového týdne a opět posílám úkoly. 

 

PONDĚLÍ 8. 6. 

 

ČJ – učebnice str. 121/1, 2 (ústně) + přečíst tabulku, PS str. 33/1, 2 

M – PS str. 21/4, 6  

– dnes nás čeká nové učivo (my jej ve škole už začali), nejprve se podívej na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=mvTq58-MAaY 

- učebnice str. 130 – podívej se na cv. 1, 130/2 – vyzkoušej si z každého sloupečku alespoň 4 

příklady do sešitu (kvůli rozkladu) 

Např.  13 · 2 = (10 · 2) + (3 · 2) =20 + 6 = 26 

       10       3 

AJ – už známe fráze: I have got…= Já mám… 

                          I haven´t got…= Já nemám… 

              Have you got…?= Máš…? 

Dnes se naučíme další:  

She has got… (můžeme psát také: She´s got)= Ona má… 

He has got…(He´s got) = On má… 

Např:  He has got a plane. = On má letadlo.        He hasn´t got a plane. = On nemá letadlo. 

  She has got a doll. = Ona má panenku.    She hasn´t got a doll. = Ona nemá panenku. 

 

Přelož do sešitu tyto věty: 

Máš auto? 

Já mám kolo. 

Já nemám letadlo. 

On má kočku. 

https://www.youtube.com/watch?v=mvTq58-MAaY


On nemá psa. 

Ona má míč. 

Ona nemá loď. 

ÚTERÝ 9. 6. 

ČJ – učebnice str. 122/1 + tabulka, PS str. 34/ 1, 2 

M – PS str. 22/8, 10, 11 

- učebnice str. 131/9 – opět napiš do sešitu z každého sloupečku první 3 příklady (12) 

PRV – učebnice str. 67, 68 

- podívej se na video: 

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

- PS str. 59/1, 2 

 

STŘEDA 10. 6.  

ČJ – PS str. 34/3, 4, 5 

 

M – https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-

kacatky/priklady1.htm 

- PS str. 23/ 1, 2, učebnice str. 132/15 – do sešitu 

AJ – učebnice str. 36 – přečíst a přeložit, PS str. 45 + nauč se žlutě vyznačená slovíčka 

(pomohou ti při překládání článku) 

 

PS – písanka str. 28 

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady1.htm


 

ČTVRTEK 11. 6. 

 

ČJ – učebnice str. 123/1+ tabulka, 123/3 (vše stačí ústně), PS str. 35/1, 3 

 

M – podíváme se na dělení: https://www.youtube.com/watch?v=qWonksaatC4 

 

- učebnice str. 138/8 (na papír nebo fólii) 

 

Např. 

          38 : 2 = (20 : 2) + (18 : 2) = 10 + 9 = 19 
     

   20      18 

 

       75 : 5 = (50 : 5) + (25 : 5) = 10 + 5 = 15 
 

     50      25 
 

- učebnice str. 138/11 (ústně) 

 

PRV – přečti si v učebnici str. 69, PS str. 60/1, 2 

 

Jurij Gagarin byl prvním člověkem ve vesmíru. 

 
 

Prvním Čechem ve vesmíru byl Vladimír Remek. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWonksaatC4


Neil Armstrong byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch Měsíce. 

 

- podívej se na video o Měsíci: 

https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc 

PÁTEK 12. 6. 

ČJ – učebnice str. 124 – přečti si, co jsou to citoslovce + růžovou tabulku, PS str. 36/1, 2 

Ve třetí třídě byste měli umět poznat především: PODSTATNÉ JMÉNO, PŘÍDAVNÉ JMÉNO, 

SLOVESO, PŘEDLOŽKY a některé základní SPOJKY (a, i, ani, nebo, že, když,…). S ostatními 

slovními druhy jsme se pouze seznámili, podrobněji se je budete učit ve vyšších ročnících. 

M – učebnice str. 139/13 (sešit/papír/fólie), PS str. 23/3, 5 

AJ – učebnice str. 37 – přečíst a přeložit, PS str. 46 (pracuj s učebnicí – v odpovědi na otázku 

(Do you like this skateboard?) napiš dvě barvy, které bude mít na obrázku tvůj skateboard. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc

