
Domácí vzdělávání - 3.A / Mgr. Pavelková 

Týden 6. dubna – 8. dubna, 14. dubna – 17. dubna 2020 

 

ČESKÝ JAZYK: 

 Procvičovat vyjmenovaná slova, slovní druhy. 

 SLOVESA - osoba u sloves. 

 Strana 62, písemně doplň cvičení 1,2. 

 Slovesa, číslo a čas, str. 63/barevně doplň podle pokynů cv. 

1,2,3. 

Čtení: čte čítanku a vybranou četbu. Hlasité čtení z čítanky podle 

stran a svoji vybranou knihu samostatně 

 

MATEMATIKA: 

Násobení trojmístných čísel jednomístným činitelem 

-  str. 13 rozkládání  a porovnávání cv. 2 podle vzoru, cv. 3 

doplňuje podle vzoru 

- Opakuje malou násobilku a násobky 

- Upevňuje vědomosti str. 8. Kontrolní práce č. 3, vyplnit. 

Geometrie / Vyjmenuje geometrické obrazce 

 

PRVOUKA: 

- Lidské tělo. Smysly. 

- Pracovní sešit, doplňování str. 31- vyplnit, str. 32- u lékaře, 

vyplnit písemně jednotlivé úkoly 1,2,3. 

- Str. 33 – téma:  ,,Žiju zdravě.“ Podle pokynů, vyplň jednotlivé 

úkoly 1,2,3,4. 



- Učebnice str. 36, 37, 38, 39 – průběžně přečíst k daným úkolům 

v pracovním sešit 

Procvičovat můžeš zde: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova  
 
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10  
 

Doporučuji sledovat TV program, kanál č.2 dopoledne, pro 3. ročník 

 

ANGLICKÝ JAZYK / Mgr. Slabochová 
- dosud probranou slovní zásobu opakuješ denně, vždy pár 

slovíček  

- zopakuj si lekci 3, nakresli školní batoh a vše, co něj patří, 
obrázek popiš, zkus si vzpomenout na co nejvíce slovíček, které 
již znáš, případně pracuj se slovníkem 

Barvy si můžeš zopakovat zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=qCs0pm_D_hM&list=PLoS4Lb5u
Mx5pmEaqnu2sKNHr4hNcXQHzB 

- vezmi fixy, vodovky, pastelky a jednotlivé barvy pojmenuj, 
použij spojení „This is blue.“ „This is yellow.“ atd.  

- řekni věty a doma ukazuj: Toto je židle.; Toto je podlaha.; Toto 
je počítač.; Toto je police.; nápovědou ti může být str. 14, 15 
v učebnici  

Čísla si můžeš zopakovat zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=qCs0pm_D_hM&list=PLoS4Lb5u
Mx5pmEaqnu2sKNHr4hNcXQHzB 

Můžeš si zkusit udělat test : 

Abecedu jsme tedy ještě nedělali, ale jinak myslím, že byste test 
mohli zvládnout dobře.  
http://www.anglictinaspepou.cz/testy/testy-pro-deti/anglictina/deti-

1-faze-test-2/ 
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