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Úkoly pro třeťáčky na týden 15.3. – 19.3.2021 

Milí třeťáci, vím, že už někteří z vás bojují s únavou a možná i nechutí. Věřím, že 

s blížícím se jarem, teplejším počasím a probouzející se přírodou bude vše o 

něco veselejší. Pokud bych vám mohla já ještě nějak pomoci, klidně se na mě 

obraťte, nebo zkuste i něco navrhnout, jak bychom si naše učení mohli 

zpříjemnit a obohatit. Přeji vám, ať to vše zvládáte co nejlépe! Budu se na vás 

těšit na našich hodinách. 

 

Český jazyk 

Tento týden budeme pokračovat ve vyjmenovaných slovech po P. Osvojíte si 

slova NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL, KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT, 

PYKAT, PÝR, PÝŘIT SE, ČEPÝŘIT SE. 

Prezentace s vysvětlením všech slov nabízím zde: 

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

p/prezentace/prezentace-P.html 

Z učebnice na str.75 – 77 přepište slova příbuzná do pracovního sešitu 

Vyjmenovaná slova hravě str.16,17 – obrázky vybarvěte. 

Do sešitu přepište modré tabulky ze str.75 a 77. 

Do sešitu vypracujte cvičení 76/3 

Pracovní sešit 49 – 51 

Písanka str.12 – těším se, co o sobě napíšete. Zkuste si i rozhýbat jazýčky 

jazykolamem dole na stránce. 

Čtení  - čtení vlastní knihy – na pátek si připrav její malé představení (knihu 

nám ukážeš, můžeš říct, jak jsi ke knížce přišel, o čem je, kdo je hlavní hrdina, 

komu bys ji doporučil, co se ti na knížce líbí,.. 
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Matematika 

Uč.62/2 

Uč.62/3  a) – zkus si obrazec i tabulku překreslit a doplnit  

 žlutý modrý zelený žl-modrý velký 

rozměry   1 x 2     
obsah     2      

obvod   6 cm     

 

62/3 b), c) – ústně (Kolikrát se vejde žlutý obdélník do modrého?........Pokud 

čtyřikrát, je jeho čtyřnásobkem……) 

63/2 – přepsat a doplnit tabulku 

63/5,6 

Pracovní sešit - str.6, 7 

Indické násobení dvou dvojciferých čísel si v pátek vyzkoušíme na známky. 

Prvouka 

Děti by měly umět věci kolem sebe třídit na přírodniny (živé a neživé), suroviny 

a lidské výtvory. Poznat základní materiály, z čeho jsou předměty vyrobeny. 

Uč.46 a pr.s. 39. 

Nabízím video s vysvětlením. 

https://www.youtube.com/watch?v=pfwR41LqtKA 

Hra 

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prir_sur_vyr1.htm 
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Prvouka+ Pracovní činnosti 

Tvým úkolem bude z nějaké suroviny vytvořit nějaký výrobek. Záleží na tobě, 

jestli to bude ze dřeva (třeba s pomocí tatínka), z mouky, z mléka nebo třeba 

z vlny. Těším se na vaše tvoření (fotky prosím do mailu).  

 

Angličtina 

Ahoj třeťáci, 

Dnes vám posílám poměrně těžký kvíz se slovíčky CAN (umět, smět) a HAVE 

GOT (mít).  

Je to příprava na test, který bychom si dali na konci lekce.  

Vaším úkolem je přeložit každou větu do češtiny. Snažím se zjistit, jak moc už 

větám rozumíte. 

Zde je odkaz na kvíz: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gSANwzKe_UK9U1qK3

TJCjd0MLe9nGqdBqAXBgY6YzUJUMEg1UEFQMjhRNUhSOTRWVVlZTERORzRDR

C4u 

Uvidíte věty v angličtině. Přeložte je do češtiny. 
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