
Ahoj třeťáci, 

máme před sebou dva poslední týdny, kdy se budeme společně učit. Pak budeme mít prázdniny a po 

prázdninách již budete mít jinou třídní učitelku – p. uč. Jandošovou. Já budu učit 1. ročník. Bude se mi 

po Vás trochu stýskat, ale budeme se potkávat na chodbě. Podrobnosti o ukončení školního roku 

Vám napíši příští týden. A nyní opět úkoly, tentokrát na týden 15. 6. – 19. 6. 2020. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Pondělí – VS str. 47/ cv. 16, 17, 18 – toto cvičení jen ústně 

Úterý – VS str. 48/ cv. 19, 20, 21 – napiš také do malého sešitu (slova s předponou vy-, vý- : předponu  

                                                              můžeš zaměnit za jinou - Př. vynese – přenese, vychází – odchází) 

Středa – VS str. 48/ cv. 22, 23 

Čtvrtek – VS str. 49/ cv. 24 – jen doplnit 

Pátek – VS str. 49/ cv. 25  

 

Ostatní stránky jsou opakovací, ty již nebudeme dělat společně. Můžete si je udělat na konci 

prázdnin pro připomenutí vyjmenovaných slov. Na konci je ještě pravopisný slovníček, který můžete 

používat pro kontrolu i ve 4. ročníku. 

 

MATEMATIKA  

Pondělí – UČ str. 102 – projít ústně 

                  PS str. 33/ cv. 1, 2, 3 

Úterý – PS str. 33/ cv. 4, 5, 6, 7, cvičení 8 nedělej 

Středa - UČ str. 103 - projdi si, cv. 2 napiš do sešitu 

Čtvrtek – PS str. 34/ cv. 1, 2, 3 

Pátek – PS str. 34/ cv. 4, 5, 6 

 

PRVOUKA (JÁ A MŮJ SVĚT) 

Středa – UČ str. 72, 73 – přečti si stránky, tím se rozloučíš s učebnicí 

Pátek – PS str. 65 

 

Minulý týden jsme dokončili písanku, tento týden dokončíme pracovní sešit Vyjmenovaná slova a 

dokončíme učebnici Já a můj svět. Je vidět, že už se blíží konec školního roku. Ještě tento týden se 

budeme pilně učit, opět posílejte hotové úkoly. Děláte mi radost, jak svědomitě k úkolům 

přistupujete a jak moc hezky vypracované úkoly mi posíláte. Vaši domácí „učitelé“ jsou skvělí a já jim 

moc děkuji. Příští týden bude již volnější a poslední ….. 

 

 

                                    

                                                                                                                             Vaše učitelka Iva Zoubková 

 

                                                     

                                                               

                                                              

                


