
Úkoly 6.4. - 10.4.2020 

MATEMATIKA 

UČ – str. 128/8 propočítávat  (čtvrtý sloupec – např. 200 : 10 = pokud jsou nuly v dělenci i 

děliteli, tak si škrtneme stejný počet nul na obou stranách, tzn. že nám zůstane 20 : 1 = 20 a 

to je výsledek. Zelený rámeček v učebnici totéž – pokud mám dvě nuly v dělenci i děliteli, 

obě jě můžu škrtnout a počítám s tím, co mi zbylo (např. 400 : 100 = 4 : 1 = 4) 

UČ – 128/9, 10, 12 ústně      

UČ – 128/11 do sešitu zápis, výpočty, odpověď 

Řešení 128/11: 

Jehličnatých….. 640 

Listnatých…… 480 

Sázeli ……do řad po 8mi 

Řad jehličnatých….? 

Řad listnatých…..? 

Řad celkem…..? 

_________________________ 

Výpočty: 640 : 8 = 80 

     480 : 8 = 60 

                 80 + 60 = 140 

 

Řad jehličnatých stromků bylo 80, listnatých 60. Celkem vysázeli 140 řad stromků. 

 

Minutovky – str. 18 celá (u příkladu 1000 : 10 škrtáme opět stejný počet nul – v tomto 

případě na každé straně jednu nulu, takže nám zůstane 100 : 1 = 100). 

 

V příloze posílám dobrovolný pracovní list (příklady nemusí počítat zpaměti, klidně si je 

mohou přepsat pod sebe na papír). 

 

MATEMATIKA – GEOMETRIE 

Úkoly na rýsování kružnice – do sešitu geo 

 
 

 



 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – str.83 projít celou 

UČ – str.85 – postupně se  učit zpaměti názvy slovních druhů tak jak jdou za sebou (v příloze 

posílám pohádku o slovních druzích – pro lepší pochopení) + pročíst žlutou tabulku a zkusit 

cvičení 1 

PS – 50, 51 celá (přepisovat cvičení do sešitu nemusí) 

Zelený PS – str. 20 celá 

V příloze dobrovolné pracovní listy a test na vyjmenovaná slova po V na vyzkoušení + diktáty 

k procvičení 

 

PRVOUKA 

UČ – str. 50,51 – pouze kořen a stonek – pročíst 

Zápis do sešitu udělat podle prezentace v příloze! 

 

ČTENÍ – Čítanka str. 87, 88, 89 + vlastní čtení 

Do sešitu čtení nadpis VELIKONOCE + připsat, jaké velikonoční zvyky znáš + vše, co víš o 

Velikonocích a nakreslit obrázek (malá nápověda – inspirace v příloze emailu- dokument 

Velikonoce) 

 

PSANÍ – Písanka str. 14-15 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

Anglický jazyk 

6. část 

Family photos 

1) Aby se vám lépe učilo, zkuste si na youtube family song a pro příští lekci už můžeš 

poslouchat písničku Head and shoulders, knees and toes ( prsty na nohou, na rozdíl od prstů 

na ruce – fingers). 

  Můžeš také zadat do vyhledávače chitchat a zjistíš, že tam najdeš angličtinu a slovíčka pro 3. 

ročník. 

  Na https://testi.cz/testy/anglictina/anglictina-pro-3.tridu můžeš také procvičovat. 

  Prosím, vzájemně si pomáhejte! Danek Markovský ztratil slovníček. Můžete – li, zkuste mu 

je oskenovat a poslat na martina.blahova@o2.cz, nebo mu je zapůjčit k okopírování. Děkuji. 

1) Prohlédněte si učebnici strana 28 – obrázek rodiny. Jet představuje členy své rodiny. 

Porovnej nová slovíčka se slovníčkem a pak podle učebnice opakuj [ mam, mí, 

grendma,grended,ded, bradr, sistr]. Nezapomeň, že to koncové r nemáš moc zvýrazňovat. Pak 

si pojmenovávej očíslované obrázky. 

2)Pak si do sešitu napiš nadpis Family a napiš pod sebe názvy členů rodiny a vyplň celý 

řádek, aby sis zapamatoval/a písemnou podobu slovíček. 

3) Do PS na straně 28 nakresli členy své rodiny popiš podle obrázku. 

4) V albu či na fotografiích opakuj slovíčka a pak i věty This is my ----- (mum...)atd. 

 

 

 

 

 

https://testi.cz/testy/anglictina/anglictina-pro-3.tridu
mailto:martina.blahova@o2.cz


 

7. část 

1) Zopakuj si slovíčka, poslechni písničky, zkus si slovíčka napsat a zkoušej to opakovaně, 

až se ti podaří napsat je správně. Vracej se i k minulým slovíčkům, abys je nezapomněl/a. 

2) V učebici je dole rozhovor Jet s Nickem. Nick se ptá Jet: [ hůz dis?] a Jet odpovídá: [its 

maj sistr], [its mí] = to jsem já. Pracuj se svým albem a říkej podle návodu. Můžeš do hry 

zatáhnout členy rodiny. Možná se pobavíte vzájemně. 

3) V PS na straně 28 zkus podle podoby odhadnout a přiřadit správná písmenka. 

4) Nakonec si vezmi papír, nakresli jednotlivé členy rodiny a popiš je: This is my … 

Hotovou práci zase založ do fólie. 

 

 

 

8. část 

How many? 

1) How many?  =  Kolik? [hau meny] Opravdu vyslovuj [meny], protože [many] jsou peníze. 

2) V učebnici strana 29 je text Kolik máš bratrů? Mám jednoho bratra. Je to [džot]. 

                Kolik máš sester? Pět, deset, patnáct, dvacet...spoustu! 

3) Slovíčka najdeš ve slovníčku strana 4, pravý sloupec, Druhá hodina. 

4) Do sešitu si napiš: 

 How many brothers have you got? 

 I' ve got one brother. 

 I' ve got two brothers. 

 I' ve got three brothers. 

 I haven't got a brother. 

 How many sisters have you got? 
 I' ve got one sister. 

 I' ve got two sisters. 

 I' ve got three sisters. 

 I haven't got a sister. 

5) Pokus se číst další část v učebnici strana 29 a podle podoby přiřazovat komu patří věty 1 – 

6. 

 

 

 

Prosila bych Vás všechny o odezvu, abych měla jistotu 

že úkoly opravdu VŠEM na e-mailové adresy, které jste 

mi poskytli, docházejí a že děti úkoly plní.  

Děkuji za spolupráci a přeji Vám krásné Velikonoce! 

 

tř. uč. Monika Vybíralová 

 

 



 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 



 
 

 

 

 


