
III.třída 

ČESKÝ JAZYK     

ČÍSLOVKY  -  učebnice str. 60/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 – ústně 

                       pracovní sešit str. 8/ cv. 1, 2, 3, 4 

                       slovní druhy str. 15/ cv. 1 (podtrhni číslovky a označ číslicí 4,  

                                                                      zkus určit druh podle tabulky – ústně)  

                                             str. 16/ cv. 2, 3, 4, 5 

 

Probrané učivo – měkké a tvrdé souhlásky, párové hlásky, délku samohlásek, 
vyjmenovaná slova – můžeš také procvičovat na www.umimecesky.cz, tvary slov, 
souhlásky uprostřed slov, vyjmenovaná slova – na www.onlinecviceni.cz. 

 

ČTENÍ  -  dočti si vybranou knihu tak, abys mohl/a ostatním vyprávět, o čem  

                byla, kdo jsou hlavní postavy, kde se děj odehrává apod. Pokud budeš mít  

                dočteno, čti další libovolnou knihu. 

 

PSANÍ  -  písanka str. 12, 13 

                                

 

MATEMATIKA 

OPAKOVÁNÍ – minutovky str. 8/ cv. 15 (při sčítání kontrola záměnou sčítanců, při  

                                                                      odčítání kontrola sčítáním); 

                                                          cv. 16 

ČÍSLA 0 AŽ 1 000  -  pracovní sešit str. 50/ cv. 1, 2, 3 

                                                             str. 52/ cv. 1, 2, 3 

                                                             str. 53/ cv. 1;  

                                                                           cv. 2 (napiš zápis, porovnání, odpověď); 

                                                                           cv. 3 (vybarvi oranžově cenovky hodinek,  

http://www.umimecesky.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/


                                                                                     které si může koupit) 

                                                             str. 54/ cv. 1 (napiš zápis, porovnání, odpověď); 

                                                                           cv. 2 (správné znaménko zakroužkuj); 

                                                                           cv. 3, 4 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 BEZ PŘECHODU PŘES 100 – pracovní sešit (3. díl) 

                                                             str. 3/ cv. 1 

                                                             str. 4/ 3; 

                                                                         4 (napiš zápis, výpočet, odpověď) 

                                    minutovky str. 9/ cv. 17, 18 

 

Probrané učivo – násobilku, sčítání a odčítání do 100, názvy geometrických tvarů a 
těles – můžeš také zábavnou formou procvičovat na www.umimematiku.cz, 
násobilku, zaokrouhlování, počítání do 100 i nové učivo – čísla 0 - 1 000, počítání do 
1 000 – na www.onlinecviceni.cz. 

                                                                                 

 

PRVOUKA 

PŮDA   -  učebnice str. 32 – přečíst 

                 pracovní sešit str. 36/ cv. 1 

SLUNCE A ZEMĚ  -  učebnice str. 33 

                                  napsat zápis do sešitu – 23. března   PŮDA 

                                                                             26. března   SLUNCE A ZEMĚ 

 

Probrané i nové učivo si můžeš zábavnou formou procvičovat na 

http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html.  

Využít můžeš i každodenní televizní vysílaní na ČT2 - každý den v 10 hod 10 min 

UčíTelka - pro 3. ročník                                                                   

http://www.umimematiku.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

