
Ahoj třeťáci, 

v  tomto týdnu začneme poslední řadu vyjmenovaných slov, dokončíme písanku a v matematice 

budeme pokračovat v dělení se zbytkem. Již nám zbývají do konce školního roku jen tři celé týdny, 

které již snadno zvládneme a pak si odpočineme od školních úkolů – budou letní prázdniny…. 

Zadávám úkoly na týden 8. 6. – 12. 6. 2020. 

 

  ČESKÝ JAZYK 

Pondělí – VS str. 42/ cv. 1 – doplň, nauč se řadu vyjmenovaných slov po V zpaměti 

                                     cv. 2, 3 – věty jen ústně 

Úterý – VS str. 42/ cv. 4, 5 – vyjmenovaná slova podtrhni 

                                  cv. 6 – doplň a věty napiš do malého sešitu 

Středa – VS str. 43, 44, 45 nedělej 

                 VS str. 46/ cv. 8, 9, 10 

Čtvrtek – VS str. 46/ cv. 11 – věty napiš do malého sešitu 

                                     cv. 12 

                  písanka str. 32  

Pátek – VS str. 47/cv. 13, 14, 15 

 

MATEMATIKA 

Pondělí – PS str. 32/ cv. 1, 2, 3 

Úterý – PS str. 32/ cv. 4, 5 

Středa  - UČ  str. 99 – celou str. si projdi, cv. 15 – fialová čísla násobky – bez zbytku, žlutá budou se 

                                                                                        zbytkem  

                str. 99/cv. 18 – do malého sešitu napiš tři sloupečky (i kontrolu), ostatní si řekni ústně            

Čtvrtek – UČ str. 100 – celou str. si projdi 

                  str. 100/ cv. 23 – do malého sešitu napiš celé 

Pátek – UČ str. 101 – opět si projdi ústně celou stranu 

                  str. 101/ cv. 27 – napiš tři sloupečky, ostatní ústně 

 

JÁ A MŮJ SVĚT (PRVOUKA) 

Středa – UČ str. 69 – přečti si celou stranu 

                 PS str. 62 – udělej modrý a žlutý úkol, doplň dole 

                PS str. 63 – úkol č. 2 nemusíš psát, ostatní ano 

Pátek – UČ str. 70, 71 – přečti si strany 

               PS str. 64 – všechny úkoly 

 

Děti ve škole jsem minulý týden vyzkoušela z řad násobků, jak je umí zpaměti a jak rychle. 

Tento týden je budu zkoušet z řad vyjmenovaných slov, opět zda je umí vyjmenovat zpaměti.  

Poproste rodiče, ať Vás také vyzkouší. Doufám, že řady násobků a řady vyjmenovaných slov zpaměti 

zvládnete. 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                Vaše učitelka Iva Zoubková 

 


