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Úkoly pro třeťáčky na týden 4.1. – 8.1. 2021 

Moje milé děti, moc vás všechny po vánočních prázdninách zdravím a chci vám 

popřát vše nejlepší do nového roku! Doufám, že jste se všichni měli moc hezky, 

vychutnali jste si Vánoce plnými doušky, zhlédli jste spoustu pohádek a užili jste 

si volné dny s rodinou. Moc mě to mrzí, ale budeme se muset i nyní vzdělávat 

na dálku, ze svých domovů. Máme už ale hodně zkušeností, tak to pro nás není 

nic nového a opět to dobře zvládneme. Budete dostávat úkoly pro vaši 

samostatnou práci a budeme se také setkávat na online hodinách.                            

Přeji vám, ať se vám práce daří. Pokud by bylo potřeba, jsem tu pro vás,       

vaše paní učitelka Lucka. 

 

Český jazyk 

V českém jazyce nás čeká opakování vyjmenovaných slov po B. Tvým úkolem je 

naučit se celou řadu zpaměti (pokud už ji neumíš      ). Vyjmenovaná slova na 

jdeš např. v učebnici na str.31.  

Z učebnice na str.38 přepište cvičení 4 do sešitu a správně doplňte i,í/y,ý. 

Můžete si zkusit s maminkou napsat i diktát 38/5 – stačí vždy 2 - 4 věty. 

V sešitě Vyjmenovaná slova hravě na str.5 si dobře přečti básničku Opaky a zkus 

si zdůvodnit, proč se někde píše měkké a jinde tvrdé y. Pak si vyber dvě 

dvojverší, napiš je na 2 papíry A4 na šířku a nakresli ke každému tučnému slovu 

obrázek. Celkem tedy 4 obrázky. Např. Zbytek na talíři zbyl, zlý člověk psa holí 

zbil. – A k těmto tučným slovům nakreslit 2 obrázky – např. talíř se zbytkem a 

pána s holí. (Ve škole pak s obrázky budeme pracovat.) 

Vyjmenovaná slova hravě na str.6 – přečíst si básničku, barevně vyznačit slova 

s tvrdým -y po B a slova přepsat dolů na řádky. Každé stačí jednou. K básničce 

můžete nakreslit obrázek. 

Na str.7 máte 3 osmisměrky, na kterých postupně pracujte. 
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Procvičovat můžete i na těchto stránkách: 

Tady je hezké video s vysvětlením a šikovnou pomůckou. 

https://www.youtube.com/watch?v=oR3dy5ujSUI&feature=emb_title 

A tady už procvičování: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-1-

uroven/77 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-

spojeni/vyber.htm 

Písanka 

Leden - str.27, 28 

Čtení 

Čtení vlastní knihy – ideálně někomu nahlas. Pokud jste našly knížku pod 

stromečkem, nachystejte si ji na online hodinu, ať si ji můžeme prohlédnout. 

Během ledna bych si od vás všech chtěla vyslechnout prezentaci přečtené 

knížky. Kdo nemá „záznam o knize“, můžu mu poslat.    

Matematika 

Úkoly z učebnice budeme psát do sešitu a u každé úlohy vždy napište označení 

úlohy- stránku a cvičení. Moc děkuji. 

uč.35/2 – Máte za úkol zjistit utracenou částku, když známe původní obnos 

peněz a to, co nám z něj zbylo. Komu by to pomohlo, může si peníze vytvořit 

jako na obrázku a manipulovat s nimi. V učebnici je znázorněno cvičení c), 

můžete s ním klidně začít. Máme pak také zkusit zlomkem vyjádřit utracené 

peníze – polovina, třetina, pětina z původní částky (kolikrát se do ní vejde – 

pokud pětkrát, je to pětina). 

uč. 35/3 – indické násobení 
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Uč.35/4, 35/5 – číselné řady 

Pr.s. – celá str.26 

26/2 – násobení má přednost 

26/4 – úlohy by měly být zapsány příkladem, kde se objeví násobení, které má 

přednost před odčítáním 

Kdo už má hotovo, může pracovat na str. 27, u cvičení 9 pouze odečtěte, 

dalších okýnek si nevšímejte. 

Prvouka 

Čeká nás téma Rodina. Přečti si v učebnici str.27 a pak si můžete povídat o 

bodech 1/a,b,c,d – o vašich rodinných zvycích a povinnostech jednotlivých 

členů domácnosti. V pracovním sešitě pracujte na str. 24, kde vás čeká vyplnit 

rodokmenový strom a další úkoly. 

Pak si zkuste kvíz: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4433 
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