
ČESKÝ JAZYK     

VYJMENOVANÁ SLOVA  PO „P“   

 

- učebnice str. 73/ cv. 1 a, b  
                 str. 74/ cv. 1, 3  

                 str. 75/ cv. 1, 3  

                 str. 76/ cv.  1 

                 str. 77/ cv. 1, 2 

 

- pracovní sešit str. 17/ cv. 1, 2 + 1, 2, 3 
                          str. 18/ cv. 1, 2, 3 

                          str. 19/ cv. 1, 2, 4 

                          str. 20/ cv. 1, 2 

                                
- žlutý pracovní sešit str. 28, 29, 30  (cv. 11 – věty napiš na papír, cv. 19 – místo  

                                                                diktátu doplň neúplná slova) 

 

Pro další procvičování využij učebnici str. 74/ cv. 2, 4  

                                                                   str. 75/ cv. 2, 4 

                                                                   str. 76/ cv. 2, 4 

                                                                   str. 77/ cv. 3 a fólii nebo papír 😉 nebo na: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=

%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=04.

+Slova+po+P#selid 

 

 

MATEMATIKA 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 S PŘECHODEM PŘES 100 
 

- pracovní sešit str. 18/ cv. 1 (kontrolu piš vedle příkladu, záměnou sčítanců při  
                                                  sčítání nebo sčítáním při odčítání) 
Než začneš počítat další příklady, pořádně se podívej na postup při pamětném a 
písemném sčítání a odčítání ve žlutém rámečku (str. 18 a 19). Slovní úlohy počítej 
písemně (nezapomeň zápis, výpočet, odpověď). 
                          str. 18/ cv. 2, 3 (zkoušku stačí provést ústně) 
                          str. 19/ cv. 1, 2  
                          str. 20, 21/ cv. 1, 2, 3, 4   
                          str. 22/ cv. 1, 2 + sloupeček 
 

- minutovky str. 14/ cv. 27, 28 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=04.+Slova+po+P#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=04.+Slova+po+P#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=04.+Slova+po+P#selid


KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKU 
 

- pracovní sešit str. 23/ cv. 1, 2 + žlutý rámeček (vyzkoušej si narýsovat trojúhelník  
                                                                                    podle postupu nejprve na papír) 
                          str. 24/ cv. 1, 2, 3, 6, 7 

                                      

PRVOUKA                                                      

ŽIVOČICHOVÉ  
 

- učebnice str. 48 – 50  
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm 
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/ucime-se/prezentace.htm 
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm 
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-se/obojzivelnici.htm 
 

- pracovní sešit – str. 45, 46/cv. 4                                                                     
                                        

Do sešitu si napiš zápis :                 1. června    ŽIVOČICHOVÉ 
                                                            4. června    SAVCI 
                                                             
 
ČTENÍ – čítanka str. 155, 156, 157                       
PSANÍ – písanka str. 27 (zkus určit slovní druhy – nadepiš číslem nad tištěná slova) 

                              str. 28 (vyzkoušej si učivo prvouky 😉) 
 
 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-se/obojzivelnici.htm

