
Úkoly týden 20.-24.4. 

MATEMATIKA 

Začínáme dělení se zbytkem – opakovat všechny násobky číslel 2-9 (ústně, zkoušet vypisovat na 

papír): 2, 4, 6, 8, 10, ……. 

- Zkoušet příklady např. 38 : 4 = řeknu si, kolikrát se čtyřka vleze do 38? Tudíž který násobek 

čísla 4 je nejblíže číslu 38? (Je to 36). Takže: 

38 : 4 = 9 (protože 9.4 = 36) a do 38 zbývají 2 (zbytek je 2), zapisujeme: 38:4 = 9 (zb.2) 

- Zatím zkoušet hlavně dělení 2ma (11 : 2, 15 : 2 atd.) – spousta toho je v učebnici : 

- UČ – str. 112/4, 5 ústně a str. 113/8 do sešitu, zbytek strany 113 projít ústně 

- Minutovky – str. 20 celá, str. 23/45a 

GEOMETRIE – stále trénovat jak zacházet s kružítkem, umět narýsovat kružnici se středem v bodě S a 

např. s poloměrem  r = 3 cm, r = 2 cm 5 mm, …  

__________________________________________________________________________________ 

ČESKÝ JAZYK 

Přepsat nebo vytisknout a nalepit tabulku se slovními druhy do sešitu: 

 

 



Začínáme PODSTATNÁ JMÉNA:  

UČ – str. 86 – přečíst žlutou tabulku + ústně cv.1, pročíst velkou žlutou tabulku 

UČ – str. 86/2 ústně, 86/3 ústně nebo na folii, 87/4 přepsat do sešitu, 87/5 ústně 

PS – str. 55 celá 

Zelený PS – str. 22 celá 

Online cvičení: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm 

_________________________________________________________________________________ 

ČÍTANKA – str.94-95 + vlastní čtení 

PÍSANKA – str. 17, 18 

PRVOUKA 

Opakovací pracovní list v příloze 

Online procvičování: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny 

UČ – str. 54-55 projít, zkusit poznat živočichy 

UČ – str. 56 pročíst 

Do sešitu udělat zápis podle prezentace z přílohy 

V příloze posílám test na učivo z předchozích zápisů 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

A ngličtina 3. A 

12. část 

Reading (čtení) 

1) Prohlédni si komiksy od začátku učebnice a navaž textem na straně 31. Zkus pochopit, o co 

se v tomto oddílu jedná.Wibble se ocitá v cirkusu. 

2) Slovíčka máš ve slovníčku strana 4, vpravo – čtvrtá hodina. 

/lejdís end džehtlmen/ = dámy a pánové 

/ajvgot en ajdija/ mám nápad 

/whot a teribl sks/ co je to za hrozný cirkus 

/leitr/ později 

/bos/ šéf 

/kam end sí/ přijďte se podívat 

/der/ tam 

/dainosss/ dinosaurus 

3) Zkus číst pokud to zvládneš. 

 

 

 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny


13. část 

Popis osob 

1) Učebnice strana 32 nahoře. Jsou tam 3 osoby a____, b_____, c_____. doplň k písmenkům 

čísla popisu. 1 She's got short hair. 

   Short brown hair? 

   No, she's got blond hair. 

   Has she got blue eyes? 

   Yes, she has. And she's got glasses. 

 2 She's got brown hair. 

    Short brown hair? 

    No, she's got long brown hair. 

    Has she got brown eyes? 

    Yes, she has. 

 3 She's got short hair. 

  Short black hair? 

  No, she!s got brown hair. 

  Has she got blue eyes? 

  Yes, she has. 

2) Strana 32 dole. Prohlédni si obrázek a zkus doplňovat slova tak, aby to obrázku 

odpovídalo. Celý text pak napiš do sešitu. Nadepiš THIS IS MY FAMILY 

 

14. část 

Procvičování a opakování 
1) Projdi si celý PS,  zkontroluj, zda máš všecha cvičení doplněná. Pokud ne, vše dodělej. 

Prohlédnu si vaše sešity, PS a splněné kreslené úkoly. Takže si še připrav ke kontrole. 

2) V PS vyplň celou 6. lekci a udělej Review B obě strany. 

3) V doplňovačce strana 32 určitě máš doplněno - 1/ long/dark, 2/grandad, 3/short/white, 

4/got, 5/short/blond, 6/has, 7/one, 8/one, 9/ brother 
 

 

 


