
Ahoj třeťáci, 

kteří jste nenastoupili do školy a pokračujete v distanční výuce. Opět jsem si pro Vás připravila úkoly, 

které budete posílat ke kontrole. Hodnocení Vám možná někdy přijde později, protože budu také učit 

druhou polovinu ve škole. Uvidíme, jak to budeme zvládat. A teď již úkoly na týden 25. 5. – 29. 5. 

2020. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Tento týden budeš pokračovat v pracovním sešitě Vyjmenovaná slova od Z. 

Pondělí – zopakuj si všechny řady vyjmenovaných slov – po Z, B, L, M, P a hlavně po S 

                  VS str. 38/ cv. 7 

                   písanka str. 28 – jen rýmy, básničku z čítanky ne 

Úterý – VS str. 38/ cv. 8 

               písanka str. 29 – pošli jako do školy 500 Kč. Adresa školy: ZŠ Kasejovice, Kasejovice 318, 

                                                                                                                      335 44 Kasejovice 

Středa – VS str. 38/ cv. 9, 10 – malý sešit 

                RADA – přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Odpovídají na otázky 

                              Jaký/á/é?   Který/á/é?   Čí?  

Čtvrtek – VS str. 39/ cv. 11, 12 – nepiš do sešitu, dvojice spoj (střídej barvy) 

                                     cv. 13 – RADA – otázka Čí? (sýkorčin) 

Pátek – VS str. 39/ 14, 15, 16 – použij písanku str. 26 

 

MATEMATIKA 

Pondělí – projít v učebnici str. 92 ústně, cv. 4 napsat do malého sešitu 

Úterý – projít v učebnici str. 93 ústně 

              PS str. 30/ cv. 1, 2 – nezapomeň na zápis a řádku s otazníkem (co počítáš) 

                                  cv. 3 – násobky č. 5, 6 

Středa – PS str. 30/ cv. 4, 5 – vyber = vybarvi 

                                   cv. 6, 7 – piš dílčí výsledky nad závorky 

Čtvrtek – projít v učebnici str. 94 – RADA- zakryj si 0, k výsledku ji pak připiš 

                  cv. 2 napsat do malého sešitu 

Pátek – PS str. 31/ cv. 1, 2, 3 

 

JÁ A MŮJ SVĚT (PRVOUKA) 

Středa – přečíst v učebnici str. 65 

Pátek – PS str. 58 – obrázky nestříhej, jen očísluj pořadí 

                                   žlutý úkol je dobrovolný, postavu vystřihni nebo nakresli a nalep části těla 

 

Všechny úkoly zase znáte, tak se můžete pustit do práce. Čtěte si pozorně moje poznámky 

k jednotlivým úkolům, pomůžou Vám. 

 

 

                                                                                                                      Vaše učitelka Iva Zoubková 

                   

                                     


