
Ahoj třeťáci, 

většina z Vás pracovala minulý týden opravdu jako pilné včelky, některým jsem do hodnocení napsala 

i SUPER. Doufám, že nám to tento týden půjde také tak. Kdo jste ještě všechny úkoly neposlali, 

pošlete je co nejdříve. Děkuji rodičům, že vyzvedli sešity. Hned je tento týden využijeme. A jaké úkoly 

jsem si pro Vás na tento týden připravila? Podívejte se. 

 

Český jazyk 
V českém jazyku budeme nadále procvičovat  vyjmenovaná slova, zopakujeme je v sešitu 

Vyjmenovaná slova od Z. 

Pondělí – dodělat str. 25. Cvičení 17 vynecháme.  

Cv. 18 – říkej si řadu vyjmenovaných slov po b (B), po l (L), po m (M) a hledej v ní souznačné slovo        

(slovo stejného nebo podobného  významu) s daným slovem. Př. Obydlí – byt, nadaný – bystrý. 

Cv. 19 – doplnit, věty si správně jen řekni, nepiš je. Ofocené poslat. 

Písanka str. 18 celá, také poslat. 

Úterý – celá str. 26, doplněná i/í, y/ý piš i do obrázku. Ofocené poslat. 

Středa – na str. 27/ cv. 1, 2, 3. Ve 3. cvičení věty utvoř ústně. 

Písanka str. 19 celá, poslat. 

Čtvrtek – dodělat str. 27. Přesmyčka: Ve větě - Přečti si tipy televizních diváků – zatrhni pytel. 

Cv. 6 napsat do malého sešitu. Oba sešity ofotit a poslat. 

Pátek – str. 28 -30, podle zadání, znáte z předchozích vyjm . slov. 

Pošli ofocený jen sešit malý, kam vypíšeš vyjm. slova – úkol str. 30 a). 

 

Matematika 
Pondělí – projít v učebnici str. 76, 77 ústně, je to výklad na pochopení. 

Úterý – PS str. 20/cv.1, 2, 3, 4 

Středa – dodělat str. 20, poslat + str. 21/cv. 1, 2 (doplnit tabulku) 

Čtvrtek – projít v učebnici str. 78 

 dodělat str. 21 a poslat, cv. 5 je dobrovolné, 

 cv. 6 – RADY: u písemného odčítání říkáme „a kolik“, pokud je nahoře menší číslo, než dole, tak si 

půjčíme desítku, a pak ji vrátíme. 

Pátek – projít v učebnici str. 79, 80 ústně, do malého sešitu str.80/cv.8 – poslat. 

 

Já a můj svět (prvouka) 
Čtvrtek – přečíst v učebnici str. 56, 57 

Pátek – PS str. 51, co platí o kočce domácí podtrhni, úkol s domečkem nedělej, ofotit a poslat. 

 

Připravila jsem Vám dost úkolů, tak zase pilné včelky pracujte. Dojděte se podívat k nějakému 

kvetoucímu stromu, jak jsou včely také pracovité. Pozorujte přírodu kolem sebe, co se děje na jaře, je 

toho hodně. 

                                                                   

                                                                                                                  Vaše učitelka Iva Zoubková 

 

 

 


