
Ahoj třeťáci, 

naposledy posílám úkoly pro celou třídu. Příští týden se s některými z Vás opět setkám ve škole a 

budeme se společně učit za upravených podmínek. Ostatním budu nadále posílat úkoly na web školy 

a budou je plnit jako nyní. Obě skupiny budou pracovat stejným tempem. Kdo přijdete do školy, 

nezapomeňte si připravit povídání o knize, kterou jste si přečetli. Chci také poděkovat rodičům za to, 

jak s Vámi pracují, učí Vás a posílají mi správně vypracované úkoly. Díky tomu distanční výuku 

zvládáme a obsah učiva třetího ročníku celkem také. Opět posílejte vypracované úkoly ke kontrole.   

A teď už úkoly na týden 18. 5. – 22. 5. 2020. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Budeme stále pracovat s učebnicí Český jazyk a komunikace 

Pondělí – uč. str. 47/ cv. 19, nahrazování BÝT ústně, vypsat příslovce i podstatné jméno s předložkou 

                 písanka str. 26 – nezapomeň slova obtáhnout a pak psát, ve vyjm. slovech po V je ještě            

                                               vydra a výr – také je napiš, ostatní již znáš 

Úterý – uč. str. 47/ cv. 20, jen doplnit, ostatní ústně 

               písanka str. 27 

Středa – str. 47/ cv. 21, malý sešit, VZOR: plynovod (r. m.) – plynout 

Čtvrtek – str. 48 – cv. 1 ústně, cv. 2 malý sešit, VZOR:                 životní styl 

                                                                                         zdravý                                        nezdravý 

 otužování sladkosti 

Pátek – str. 48/ cv. 3 ústně 

               str. 49/ cv. 4 malý sešit 

 

MATEMATIKA 

Pondělí – projít v učebnici str. 89, 90 

                  RADA: násobím číslo deseti – přidám za číslo na pozici jednotek nulu – 0, z jednotek se          

                              stanou desítky 

                             dělím číslo deseti – uberu z pozice jednotek nulu, z desítek se stanou jednotky 

Úterý – PS str. 28/ cv. 1, 2 

Středa – PS str. 28/ cv. 3, 4, 5  

Čtvrtek – projít v učebnici str. 91 

                 RADA: násobím číslo stem – přidám za číslo na pozici jednotek a desítek dvě nuly – 00,    

                             z jednotek se stanou stovky  

                             dělím stem – uberu dvě nuly (pokud jsou na pozici jednotek a desítek), ze stovek se  

                              stanou jednotky 

                PS str. 29/ cv. 1, 2, 3 

Pátek – PS str. 29/ cv. 4, 5, 6, 7 – připomínám: 1 m = 100 cm, 1 kg = 1000 g  

                                                           u cv. 5 nezapomeň psát jednotky (m, cm) 

 

JÁ A MŮJ SVĚT (PRVOUKA) 

Čtvrtek – PS str. 57 celá, v úkolu 1 – pexeso ne, v úkolu 4 vyprávění ne 

Pátek – přečíst v učebnici str. 64 

 

Úkolů je zase dost, tak pilně pracujte pilné včelky, ať je to SUPER.  

 

                                                                                                                     Vaše učitelka Iva Zoubková                                                               


