
Milí třeťáci, 

je čtvrtek a tak už určitě máte splněné první stránky úkolů. Nyní si je můžete 

zkontrolovat. 

Český jazyk: 

Učebnice:  

 str.34/cv.15 

Bydlím, pobízím, míchám, slyším, polykám, zmizím, myji se, myslím, ozývám se, 

sbírám, olizuji, mýlím se, biji se, předbíhám, slíbím, nachomýtnu se, plýtvám, 

plivám, zamíchám, smýkám, píšu si.  Slovesa jsou v 1. osobě, č.jednotného. 

V infinitivu – bydlit, pobízet, míchat, slyšet, polykat, zmizet, mýt se, myslit, 

ozývat se, sbírat, olizovat, mýlit se, bít se, předbíhat, slíbit, nachomýtnout se, 

plýtvat, plivat, zamíchat, smýkat, psát si. 

3. osoba, č. jednotného, napište si slova na papír (malé sešity máte ve škole) 

nebo si je alespoň řekněte.     (on, ona, ono) 

Bydlí, pobízí, míchá, slyší, polyká, zmizí, myje se, myslí, ozývá se, sbírá, olizuje, 

mýlí se, bije se, předbíhá, slíbí, nachomýtne se, plýtvá, plivá, zamíchá, smýká, 

píše si. 

str.35/cv.17 

Zájmena: já, můj, on, ten, ona, tento, náš, ty, jeho, toto, ono, takový, tato, váš, 

ta, to, oni, my, ti, ony, vy.      Vybarvíte klíč.                     

str. 35/cv.18 

SLOVNÍ DRUH JAKÁ TO JSOU SLOVA PŘÍKLAD 
1. Podstatná jména Názvy osob, zvířat, …. děda, pes, váza, bystrost 

U podstatných jmen určujeme: rod, číslo (pád ještě nemáme – pro rodiče) 

2. Přídavná jména Odpovídají na otázky …. malý, hbitý, skleněný 
3. Zájmena Zastupují …. on, jeho, ten, můj 

4. Číslovky Vyjadřují počet ….. pátý, šedesát, pětkrát 
5. Slovesa Říkají, co podst. jm. 

dělají, …. 
běžel, sedí, štěká 

U sloves určujeme: osobu, číslo, čas 



                                                                                                            

 str.37/cv.3 

Hádala se Hana,                Vodu plnou soli,                       Není, co vás nemá? 

že je voda slaná.                žene mořská vlna.                   Kdo tu fámu pustil? 

Hádala se Radka,              A co voda v řece?                     Po takové vodě 

že je voda sladká.             Je snad cukru plná?                  byli bychom tlustí. 

 

str. 37/cv.4 

Voda bývá ve mlýně, v bytě i v příbytku. Je klidná, bystrá, minerální, 

blýskající se, líná, hbitá. Voda v řece se klikatí a sbíhá do údolí, plyne, 

míří do moře, rozlije se, zmizí. Vodu nabíráme, polykáme, slyšíme, 

 lijeme, nazýváme životadárnou tekutinou. Vodou se myjeme, ale neplýtváme. 

 

str.40/cv.12 

Osobu a číslo u sloves piš nad slovesa, já je mám v závorce za slovesem. 

 Osoba –1.os., 2.os., 3.os. 

Číslo jednotné – č.j., číslo množné – č.mn. 

 

Papír potřebuji (1.os.,č.j.) téměř každý den. Bez papíru se neobejdeme       

(1.os., č.mn.). Když máš (2.os., č.j.) trable, můžeš se svěřit (2.os., č.j.) třeba 

papíru ve svém deníčku. Na papír nejčastěji píšeme ( 1.os.,č.mn.). Četli jste 

(2.os., č.mn.) o papíru v encyklopedii? Děti rády skládají (3.os., č. mn.) lodičky 

z papíru. Papírem zbytečně neplýtvejte (2.os, č.mn.). 

 

str.40/cv.14 

Text si můžeš doma opsat na papír, procvičíš si přepis. Do učebnice doplň 

chybějící i,í/y,ý a vyznačení = podtržení. Podtržená můžeš mít jiná podstatná 

jména než já. Modře mám č.j., červeně č.mn.. 

 

Sklo patří k nejběžnějším látkám. Kdyby někdo s údivem zíral na třpytivé 

výrobky ze skla, byl by asi k smíchu. Obchody nabízejí sklo bílé i barevné. Lidé 

sklo objevili před mnoha tisíci lety a sklářství se brzy stalo řemeslem. Skláři 

rozdmýchají v peci žár a z tekuté skloviny lijí různé tvary. Sklo je krásné, ale 

křehké. Málokdo si pomyslí, že je z písku. Rozbité misky je mi líto, protože ji ani 

lepidlem neslepíme. 



 

Písek ----- obsahuje třpytivá zrnka. 

Sůl ---- odborně nazýváme chlorid sodný. 

Cukr ----  se čistí vápnem, aby byl bílý. 

Plyn ---- plyne do bytů v podzemních plynovodech. 

Sklo ---- se lisuje nebo vyfukuje sklářskou píšťalou. 

 

Tajenka:  V L A S T N O S T I 

 

Matematika: 

Naskenovala jsem Vám hotové strany 10, 11, 12 pro Vaši kontrolu. Snažte se 

dělat úkoly samostatně a po vypracování si to zkontrolovat. Některá cvičení 

jsem zakroužkovala a nevypočítala – ta si po návratu do školy oznámkuji. 

Další stránky pošlu zase v příštích dnech.  

 

Všechny Vás zdravím a snažte se. 

                                                                     Vaše učitelka Iva Zoubková 


