
 

ČESKÝ JAZYK     

PŘÍSLOVCE  -  učebnice str. 63/ cv. 1 (i a a b), 3 – ústně  
                                                        cv. 2 – doplň na fólii, kterou najdeš mezi  
                                                                     vrácenými sešity + a a b – ústně 
                                                        cv. 4 – na fólii (slova odděl čarou a zkus nad slova  
                                                                     nadepsat číslicí slovní druhy, které poznáš) 
                       pracovní sešit str. 10/ cv. 1, 2, 3 (nahoře) 
                       slovní druhy str. 21/ cv. 1  
                                             str. 22/ cv. 2, 4 
                                                           cv. 3 (před příslovce napiš vhodnou otázku, jak se  
                                                                     na příslovce zeptáš) 
                                              str. 23/ cv. 5, 6, 7, 8 
 
PŘEDLOŽKY – učebnice str. 64/ 1, 2, 3 – ústně 
                         pracovní sešit str. 10/ cv. 1 (dole) – ústně 
                                                                 cv. 2 (dole – předložky zeleně podtrhni) 
                         slovní druhy str. 24/1, 2, 3 
                                                str. 25/4 
 

Neohebné slovní druhy můžeš procvičovat na https://docplayer.cz/133993620-
Cesky-jazyk-3-rocnik-neohebne-slovni-druhy-procvicovani.html . Vyzkoušet si 
určování slovních druhů můžeš na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-
druhy-3 nebo https://publi.cz/books/9/05.html . 

 

ČTENÍ  -  Je sice po Velikonocích, ale když už jsme je nemohli oslavit tak, jak jsme 
zvyklí, aspoň si o nich – a nejen o nich – přečti v čítance str. 120 – 125. Zkus splnit i 
úkoly a odpovědět na otázky v modrých rámečcích. 

 

PSANÍ  -  Rodu podstatných jmen i dalším vyjmenovaným slovům se budeme teprve 
věnovat. Přesto už jste si pomocí ukazovacích zájmen zkusili podstatná jména 
podle rodu rozdělit ve Slovních druzích. Připomínám:  

- na rod mužský si ukážeme ten 
- na rod ženský si ukážeme ta 
- na rod střední si ukážeme to   -> použij při plnění úkolů v písance str. 18, 19 

(rod mužský podtrhni modře, rod ženský červeně a rod střední žlutě)      

     Na Velikonoce si zavzpomínej i v písance na str. 20.                                                  
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MATEMATIKA 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 BEZ PŘECHODU PŘES 100 – pracovní sešit (3. díl) 
                                 –  str. 7/ cv. 1 (kontrolu proveď jen ústně – kdo potřebuje čísla  
                                                           vidět, napíše si příklady na papír) 
                                                 cv. 2, 3  
                                                 cv. 4 (nezapomeň – zápis, výpočet, odpověď) 
                                                 sloupeček (procvičení +, - do 1 000) 
                                     str. 8/ cv. 1 (kontrolu proveď jen ústně – kdo potřebuje čísla  
                                                           vidět, napíše si příklady na papír) 

           cv. 2, 4 (nezapomeň – zápis, výpočet, odpověď) 
                                     str. 9/ cv. 1, 2, 3 

           cv. 4 (nezapomeň – zápis, výpočet, odpověď) 
           

Sčítání a odčítání do 1 000 bez přechodu přes 100 si můžeš procvičit na 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=
Matematika&search1=27.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-
+level+1#selid. 

                                                                                 

 

PRVOUKA 

ROSTLINY OKRASNÉ, LÉČIVÉ, JEDOVATÉ a CHRÁNĚNÉ – učebnice - str. 38– přečíst a 
zkusit si zapamatovat rostliny podle obrázků a přiřadit je ke správné skupině rostlin 

                          pracovní sešit – str. 37/ cv. 1, 2 
 

ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN – učebnice str. 39  

                                      pracovní sešit – str. 38/cv. 3 (obrázky + osmisměrka) 

Můžeš si doma vyzkoušet i pokus se semeny fazolu – pracovní sešit str. 37. 

Do sešitu si napiš zápis: 

                         27. dubna   ROSTLINY OKRASNÉ, LÉČIVÉ, JEDOVATÉ a CHRÁNĚNÉ 

                         30. dubna   ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN – překresli do sešitu obrázek  

                                              z učebnice str. 39 nahoře i s popisem (vše, co je před i  

                                              za obrázkem tak, jak je to v učebnici, nezapomeň na  

                                              nadpis) 
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Nové učivo si můžeš zábavnou formou procvičovat na 
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm nebo na 
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny . 

 

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

UčíTelka - pro 3. ročník 😊 

 

 

______________________________________________________________________ 

   

 

Moji milí školáčci 😊 

Po malé odmlce tu pro vás mám zadání dalších úkolů. Věřím, že si s nimi poradíte stejně 
jako s těmi předešlými.  

Snažila jsem se vaše sešity projít a většinou se vám dařilo úkoly plnit. Proto si ode mne 
zasloužíte pochvalu. Ti, kterým něco chybělo, si to určitě v dalších dnech rychle doplní. 
Zápisy do prvouky vám píši rukou, abyste se nemuseli rodičů ptát, jak to máte psát, ale 
napsali si to sami přesně podle mě (vynechané řádky, velká písmena apod.). Nebojte se 

používat pastelky – vaše zápisy budou hned veselejší 😊 

K hromádce odevzdaných sešitů jsem vám přidala čítanky (abyste si mohli doma číst), 
fólie (ať můžete zkusit i cvičení z učebnice, když teď nepíšete do školních sešitů) a žlutý 
PS do českého jazyka (zatím ještě není potřeba). 2. díl matematiky jsem si prozatím 

nechala, protože ho teď nebudete potřebovat a někteří by měli moc doplňování 😉  

Kdybyste něčemu nerozuměli nebo vám bylo třeba jen smutno jako mně po vás, můžete 
mi, pokud vám to rodiče dovolí, zkusit napsat e-mail na adresu: 
r.cherynova@zszborovice.cz . Ráda si přečtu, jak se máte a jak se vám daří, případně se 

budu snažit vám pomoci. 😉  Buďte všichni zdraví a mějte se zatím moc hezky! 😊  

                                                                                      Vaše paní učitelka Romana Cherynová 
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