
Milí třeťáci, 

 vláda ČR nám uzavřela školy na delší čas a doporučila samostudium žáků doma.  Posílám Vám tedy 

další úkoly do konce března. Je to dlouhá doba  a  úkolů bude hodně, proto doporučuji  rozložit si 

úkoly na delší čas. Nenechávejte to na poslední dny. Žádám  rodiče o pomoc  s úkoly, o kontrolu  a 

pokud budete mít nějaký problém ,  můžete mě kontaktovat  –  pracovní mail 

zoubkova@zskasejovice.cz, WhatsApp.  Pokud víte, že nějaký spolužák má problém s vyzvednutím 

úkolů na webu školy, předejte mu je. Dále poprosím o zpětnou zprávu do pátku 20. 3. 2020, kdo jste 

si úkoly vyzvedli. Ostatní budu kontaktovat telefonicky. 

Český jazyk:  
Naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po m, po p.   

Projít  v učebnici strany 36 – 40. 

Doplnit cvičení str. 37/ cv. 3, 4 – str. 40/ cv. 12, 14 – na konci učebnice str. 67, 68, 69 a 70. 

Ve škole máme ještě sešit Vyjmenovaná slova, tam si je procvičíme po návratu do školy společně. 

Písanka  str. 11, 12, 13 a 14. Je to písanka, tak pište co nejlépe!!! 

Čítanka – číst str. 68 – 82. Pokud se budete nudit, můžete přečíst nebo dočíst nějakou knihu a 

seznámit nás s ní po návratu do školy (autor, ilustrátor, hlavní postava/postavy, příběh). 

 

Matematika: 
Máte doma učebnici a pracovní sešit. V učebnici je vždy výklad  (můžete si doma psát cvičení na papír 

nebo projít jen ústně) a v pracovním sešitu procvičování. Na každé stránce v pracovním sešitu jsou  

vpravo nahoře napsané stránky učebnice, které patří  k této stránce v pracovním sešitu. Nejdříve si 

projděte dané stránky v učebnici, a potom teprve doplňte danou stránku v pracovním sešitu. 

Projít v učebnici stránky 58 – 70. 

V pracovním sešitě doplnit stránky  12 – 15. 

Vím, že je toho hodně. Pokud bychom byli ve škole, uděláme více. 

 

Já a můj svět: 
Dokončili jsme kapitolu PODMÍNKY ŽIVOTA a máte slíbený test z této kapitoly. V učebnici str. 24 – 35. 

V pracovním sešitu str. 33 – 43. Bude tam jen to nejzákladnější – podmínky potřebné pro život 

(neživá příroda), přírodnina – surovina – lidský výtvor, vyjmenovat planety). 

 

Přečíst si v učebnici strana 36 – 45. 

 V pracovním sešitu doplnit stránky 44, 45, 46, 47 – co budete vědět. 

 

To jsou všechny úkoly, které Vám posílám. Nerozčilujte se při plnění  úkolů na rodiče. Oni za to 

nemohou. Tak to prostě žádá situace, kterou dnes máme v našem státě. 

                                                                  

                                                                                                                      Vaše učitelka Iva Zoubková 
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