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Úkoly pro třeťáčky na týden 11.1. – 15.1.2021 

Milí třeťáci,  

máme tu druhý školní týden nového roku a s ním přichází i nové úkoly. Mám 

radost, že jste se všichni hravě přihlásili a krásně pracujete. Jen tak dál. Tento 

týden už na vás začnou pomalu vykukovat i různé kvízy a testíky, protože 

pololetí se nám nezadržitelně blíží. Proto pracujte poctivě a pečlivě, ať jste 

dobře připraveni a podáte ty nejlepší výkony. Přeji vám hezké dny, hodně 

zdraví, domácí pohody a dostatek sněhu na zimní radovánky. 

p.uč. Lucka                                               

 

 

 

Český jazyk 

Tento týden už se pustíme do vyjmenovaných slov po L. Seznamte se s nimi 

v uč. na str.40.  

Str.40/1 – přečíst si několikrát všechna slova a k nim věty, ve kterých 

zdůvodníte psaní -y,ý-. Kdo má fólii, doplní na ni. 

Str. 40/2 a) – do sešitu ČJ si nadepište Vyjmenovaná slova po L a lístečky tam 

nalepte ve správném pořadí. 

Tento týden se seznámíme se slovy: 

SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE, POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT 

Z učebnice na str.41, 42 vypsat k jednotlivým vyjmenovaným slovům slova 

příbuzná do pracovního sešitu Vyjmenovaná slova hravě(str.8, 9) + vybarvit 

obrázky. V modrém pracovním sešitě pracovat na str.32 – 35. 

Do sešitu si zapsat slova z modrého rámečku v uč. 41/3 a 4 věty 41/4. 
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Čtení 

Čtení s porozuměním – přečtěte si o zvířatech na str.42. Pak prozkoumejte 

v iPadu ve složce Prvouka aplikaci Savci. Je tam spousta krásných her a videí. 

Máš za úkol si mimo jiné vyzkoušet, zda je rychlejší klokan nebo tygr. 

Matematika 

uč.37/4,5 – pracovat do sešitu            

uč 38/2 – pavučiny – šipky překreslit barevně, u poslední pavučiny můžete 

zkusit vyřešit 3 možná řešení, kdy bude součet všech čísel a)24, b)30, c)42 

uč. 38/3  

uč.38/4 – úlohy o věku 

pr.s. str.27, 28, 29 (kromě cv.5) 

Tyto příklady si přepiš do sešitu, samostatně je zkus vypočítat a pak prosím o 

vyfocení a zaslání fotek pomocí iPadu (video návod je na stránkách školy a jeho 

doplnění jsem vám posílala do mailu). Moc děkuji. 

1) Písemné sčítání 

  58                      67                    19                     73   

+64                    +13                  +78                  +94 

2) Písemné odčítání 

  87                    61                        73                      96 

-37                   -19                       -44                     -75 

 

3) Přepiš jako indické násobení a vyřeš      

39 . 6 =      , 89 . 4=    , 78 . 9=     ,95 . 5= 
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Prvouka 

Čím chci být – uč.28, pr.s.25 

Příjmy a výdaje - Hospodaříme s penězi – uč.29, pr.s.26  

Krásné stránky na finanční gramotnost nabízím tady. 

https://www.zlatka.in/cs/#1 

Jsou tam různé hry, úkoly, hra na obchod, rozměňování, bankomat a jiné. 

https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=5ffaa0ac24551 

https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=5ffaa10e1df5e 

 

 

Angličtina 

Ahoj třeťáci! 

Úkoly pro příští týden jsou jednoduché. Pokuste se zprovoznit aplikaci duolingo 

přes pozvánku, kterou jsem vám poslal na TEAMS a napište v učebnici alespoň 

5 vět o naší třídě.  

 

1) Napište 5 vět o naší třídě (strana 15) 
 

2) Duolingo – spustit přes pozvánku v Teamsech, zvolit angličtinu pro 
české mluvčí (duolingo.com, aplikace do mobilu i iPadu) 
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