
Ahoj třeťáci, 

je tu další týden a tedy i další úkoly. Zase je budete mít rozepsané do dnů a posílejte je všechny 

ofocené k hodnocení. V tomto týdnu budeme v českém jazyce pracovat s učebnicí Český jazyk a 

komunikace, v matematice budeme zaokrouhlovat. Jsou to úkoly na týden 11. 5. – 15. 5. 2020. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Pondělí – učebnice str. 44, projdi si stránku ústně, seznam se, co jsou citoslovce. 

                  písanka str. 24 – protikladná slova (opačný význam), Př. malá – velká, krátký – dlouhý 

                                                souznačná slova (stejný význam), Př. potom – pak, hezky – pěkně 

                                                 podřazená sport – fotbal, házená … 

Úterý – učebnice str. 45, projít ústně, 5krát si řekni  vyjmen. slova po S,  

               cv. 15 napsat do malého sešitu 

Středa – učebnice str. 46/ cv. 17 přečíst, z textu jsem vybrala 4 slovesa – stavíš, si dělají, chystám,                                                                                                              

            podívejte se, napiš je do malého sešitu a urči osobu, číslo a čas (pokud nevíš, opakuj na str. 34) 

            a 4 podstatná jména – pelíšek, medvědi, zvířátko, ryby, opět je napiš a urči rod a číslo (pokud            

             nevíš, str. 14) 

              písanka str. 25 

Čtvrtek – učebnice str. 46/ cv. 18 přečíst, napiš do malého sešitu – pozvánku na úklid kolem rybníka  

                ve vaší vesnici tak, aby v ní nechyběla žádná důležitá informace 

Pátek – učebnice str. 46, přečti si dole příslovce, předložky. Do malého sešitu napiš vždy 3 příslovce, 

               které odpovídají na otázku: Kdy? _____________, Kde? __________________, 

                                                                 Kam? _____________, Jak? __________________ 

 

MATEMATIKA 

Pondělí – máš projitou str. 86 v učebnici, připomínám: čísla 0, 1, 2, 3, 4 zaokrouhlují dolů 

                                                                                                  čísla 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlují nahoru, 

                  říkáme – rovná se po zaokrouhlení 

                 PS str. 26/ cv. 1, 2, 3, 4 

Úterý – PS str. 26/ cv. 5 – poslat ofocenou stránku 

               učebnice str. 87 projít, cv. 2 napsat do malého sešitu  

Středa – učebnice str. 88 projít, cv. 4 napsat do malého sešitu 

Čtvrtek – PS str. 27/ cv. 1, 2, 3 

Pátek – PS str. 27/ cv. 4, 5, 6 – poslat ofocenou stránku 

 

JÁ A MŮJ SVĚT (PRVOUKA) 

Čtvrtek – PS str. 55 

Pátek – přečíst v učebnici str. 62, 63 a zkus si ústně odpovědět na otázky v PS str. 56 

 

Úkoly již znáte, tak můžete začít pracovat. Nezapomeňte si také zasportovat a třeba si i zazpívat. 

Všechny Vás zdravím  

 

                                                                                                           Vaše učitelka Iva Zoubková 

 

                                                                                     


