
 

 

Jméno a příjmení: .……………………………………………….. Třída: III. 

Předmět: Český jazyk 

1. Název učiva: Příslovce 

Doplň i, í/y, ý v příslovcích, která vhodně použij ve větách a podtrhni je zeleně:  

m__le, pečl__vě, zam__šleně, b__le, kl__dně,  nesl__šně 

 

Milan se tváří ______________________ . Seď ________________, nevrť se! _____________ 

natřená okna vypadala jako nová. Kočky se pohybují téměř ______________________ . 

____________ se na mě usmívala. Udělej ten úkol _______________ ! 

 

2. Název učiva: Předložky a spojky 

Ve větných celcích zakroužkuj oranžově předložky a modře spojky. 

Želva žije na břehu i v řece. Před školou čeká Jana s Petrem. Řekli mu, že na výlet nepojede. 

Nakreslíš pro tetu obrázek nebo jí vyrobíš přáníčko? Babička přijela, aby ti popřála k svátku. 

Ač neměli ve vlaku hlad, koupili si před cestou párek v rohlíku a sušenky s čokoládovou náplní. 

 

3. Název učiva: Částice 

Doplň do slov i, í/y, ý a žlutě podtrhni ve větách částice. 

Kéž b__ b__lo hezky.  Nechť se Zb__něk brzy uzdraví. Což ab__chom si dali zmrzl__nu. Ať se 

už mam__nka nezlobí. Kéž b__ zb__lo i na mě. Ať se m__ práce daří.  

 

4. Název učiva: Podstatná jména – rod a číslo 

Doplň chybějící písmena do podstatných jmen a urči jejich rod a číslo. 

lo__ka – r. _________, č. _________                            klu__ka – r. _________, č. _________ 

ml__ny – r. _________, č. _________                           b__tva – r. _________, č. _________ 

Jaku__ - r. _________, č. _________                             m__dlo – r. _________, č. _________ 

 

Napiš, co se ti během domácího vzdělávání dařilo nebo nedařilo? Čemu jsi nerozuměl/a? 

 

 

 

otočte 
na



Předmět: Matematika 

 

 

Vyplněný kontrolní list odevzdáte ve škole v termínu od 1. 6. do 5. 6. 2020 při vyzvedávání 

materiálů (sešitů, pracovních sešitů,…), které jste předkládali ke kontrole. 

1. Název učiva: Sčítání a odčítání do 1 000 bez přechodu přes 100 

Halenka stojí 525 Kč. Sukně je dražší o 174 Kč. Kolik korun stojí sukně? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Název učiva: Sčítání a odčítání do 1 000 bez přechodu přes 100 

Vypočítej: 

543 +  35 =                    357 -  32 =                    651 + 44 =                    276 + 12 =                     

278  -  51 =                    637 -  25 =                   782 -  61 =                    176 -  63 = 

328 + 21 =                    463 +  34 =                   738 -  24 =                    715 + 82 =                    

3. Název učiva: Sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem přes 100 

Vypočítej: 

260 + 60 =                    450 – 70 =                    840 + 70 =                    210 – 40 = 

650 + 70 =                    710 – 70 =                    780 + 30 =                    350 – 80 = 

180 + 90 =                    230 – 40 =                    690 + 50 =                    980 – 90 = 

 

4. Název učiva: Sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem přes 100 

 

Vypočítej. 

a 160 270 350 490 600 710 880 

a + 40        

a -  60        
 

Napiš, co se ti během domácího vzdělávání dařilo nebo nedařilo? Čemu jsi nerozuměl/a? 

 

 

 



Předmět: Prvouka 

 

 

 

Vyplněný kontrolní list odevzdáte ve škole v termínu od 1. 6. do 5. 6. 2020 při vyzvedávání 

materiálů (sešitů, pracovních sešitů,…), které jste předkládali ke kontrole. 

1. Název učiva: Rostliny 

Přiřaď správně rostliny – koniklec, lípa, pivoňka, durman obecný. 

okrasné rostliny -                                                     jedovaté rostliny - 

léčivé rostliny -                                                       chráněné rostliny - 

 

2. Název učiva: Části kvetoucích rostlin 

Jaké jsou základní části těl kvetoucích rostlin? 

 

 

3. Název učiva: Podzemní časti rostlin 

Jak se nazývají podzemní části rostlin a k čemu slouží? 

 

 

 

 

4. Název učiva: Nadzemní části rostlin 

Vysvětli rozdíl mezi dřevinami a bylinami. Ke každé skupině uveď příklad. 

 

 

 

 

Napiš, co se ti během domácího vzdělávání dařilo nebo nedařilo? Čemu jsi nerozuměl/a? 

 

 

 

Jméno a příjmení: .……………………………………………….. Třída: III. 


