
ČESKÝ JAZYK     

SLOVESA  -  učebnice str. 62/ cv. 4 – ústně (zdůvodni pravopis a urči slovní druh) 

                                      str. 62/ cv. 5, 6 - ústně 

                       pracovní sešit str. 9/ cv. 5 (slovesa uspořádej podle abecedy – nadepiš  

                                                                      číslici podle pořadí nad každé slovo) 

                       slovní druhy str. 19/ cv. 5 (slovesa podtrhni vlnovkou oranžově,  

                                                            podstatná jména podtrhni rovnou čarou modře) 

                                              str. 19/ cv. 6 (každou větu napiš na jeden řádek) 

                                              str. 19/ cv. 7 

                                              str. 20/ cv. 10 

 

Slovní druhy můžeš procvičovat na https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc103        

(vyzkoušej si tvarosloví – určování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a 
sloves) nebo na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3. 

 

ČTENÍ  -  pokračuj ve čtení vybrané knihy, procvičuj tiché i hlasité čtení 

 

PSANÍ  -  písanka str. 16 (v prvním úkolu spisovatele krasopisně přepiš a rámeček  

                                            s knihou, kterou máš přečtenou, vybarvi žlutě; ostatní  

                                            úkoly vypracuj podle zadání) 

                               str. 17 (práce s textem – po přečtení najdi odpovědi na otázky a  

                                            napiš je; u úkolu, co se vyrábí z papíru, začni větu: Z papíru  

                                            se vyrábí:    a dál piš vhodné věci; kdy se slaví Den Země –  

                                            zjisti a napiš datum; poslední úkol vypracuj podle zadání) 

                                

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc103
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3


MATEMATIKA 

KRUŽNICE, PRŮSEČÍK 

VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMKY A KRUŽNICE – podívej se na video -
https://www.youtube.com/watch?v=N6qaBXFBVO0  a pak pracuj. 

- pracovní sešit (2. díl) str. 41/ cv. 1  
                                                    cv. 2, 3 (barevně vyznač na obrázcích a do  
                                                                  rámečků napiš počet) 

                                                                cv. 4  

Na volný list papíru si zopakuj rýsování různě velkých kružnic – pokud si nejsi jistý, 
podívej se ještě na video - https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c  

Potom zkus dorýsovat a vybarvit housenku podle vzoru – str. 42/ cv. 3 

 

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

                                 –  str. 5/ cv. 1, 2 

                                                 cv. 3 (zápis + převeď na centimetry, nakresli si dolů na  

                                                           stránku, jak jednotlivé motouzy spojíš uzlem –  

                                                           kolik uzlů budeš potřebovat? + výpočet –  

                                                           nezapomeň odečíst cm za uzly, odpověď) 

                                                  sloupeček (+, - do 1 000) 

- str. 6/ cv. 1 (bez zkoušky) 
            cv. 2 (ušetřenou částku vždy připočítej k zůstatku; pro  
                      úkol c) sečti každou půlku tabulky zvlášť a  
                      výsledek napiš pod sloupec ušetřeno) 

                 minutovky str. 10/ cv. 19, 20 

 

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. 

                                                                                 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6qaBXFBVO0
https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c
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
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
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 

ŽIVÁ PŘÍRODA - ROSTLINY - učebnice str. 36, 37 – přečíst a užitkové rostliny podle 
obrázků umět pojmenovat a přiřadit ke správné skupině (opakování z 2. ročníku) 

 

                                  napsat zápis do sešitu – 6.  dubna   ROSTLINY - dělení 

                                                                              8.. dubna   pokračování 

 

Nové učivo si můžeš zábavnou formou procvičovat na 
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm . 

Znalost užitkových rostlin můžeš procvičit hrou https://slideplayer.cz/slide/2745642/ , 
naopak znalost učiva z neživé přírody vyzkoušíš na 
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/3.rocnik/neziva-priroda.html . 

 

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

UčíTelka - pro 3. ročník                                                                   

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm
https://slideplayer.cz/slide/2745642/
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/3.rocnik/neziva-priroda.html

