
Ahoj třeťáci, 

 již mám od některých z Vás vypracované úkoly a postupně opravuji.  Hodnocení  posílám na mail 

nebo WhatsApp. Neklasifikované úkoly si zkontrolujte podle mých poslaných vypracovaných stránek.  

Pozor na čárky, háčky, jiná písmena – i v matematice. Vidím tam chyby. Pokud Vám rodiče stránky 

vytisknou, kontrolu zvládnete určitě již bez nich!  

Posílám úkoly na další týden -  do 3. dubna: 

Český jazyk: 

 Napište na papír 

 3 krát za sebou řady vyjmenovaných slov po M a po P. Tím si řady procvičíte!  

Připište 5 podstatných jmen - určete rod a číslo. Připomínám – rod může být mužský, ženský a 

střední (ukazujeme ten, ta, to, ti, ty, ta). Číslo jednotné a množné. 

Vzor: sešit (rod m., č. j.)  

  děvčata (rod stř., č. mn.) 

  kniha (rod ž., č. j.)  

  Pošlete mi tento papír ofocený. 

 

Písanka  – strana 15: Celá stránka.  Věty dokončíte slovy ze slovníčku – procvičíte si také rod mužský a 

ženský. Věty co nejlépe a bez chyb napíšete. 

 

Matematika: 
V učebnici projít strany 71 – 73. S mamkou si můžeš v kuchyni při vaření vyzkoušet něco zvážit nebo 

změřit objem mléka  … 

V pracovním sešitě doplnit stránky 16, 17. 
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 cv. 1 - zakroužkuj   

cv. 2 – nezapomeň na g, kg, t ve výsledku  

cv. 3 – doplň 4 kg, 5 kg, 6 kg a sestav tabulku 

cv. 4 – zamysli se, stačí napsat jen odpověď 

cv. 5 – spoj čarou, střídej barvy k jednotlivým jednotkám 
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cv. 1 – při sčítání vznikne nová desítka a počet desítek se o 1 zvýší, při odčítání se počet desítek o 1 

sníží  ( rozbalíš ji) 

cv. 2 – pracuj s učebnicí 

cv. 3 – dobrovolné, pokud si víš rady 

cv. 4 a 5 – zápis, výpočet, odpověď 

 

Obě stránky ofotit a poslat. 

Snad Vám moje rady pomůžou. Mějte se hezky a chraňte si své zdraví. Rodičům přeji pevné nervy a 

děkuji. 

Iva Zoubková  


