
Domácí vzdělávání - 3.A / Mgr. Pavelková 

Týden 4.5. – 7.5. 2020 a 11.5. – 15.5. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK: 

 JAZYKOVÁ VÝCHOVA, slovní druhy, pamětně. 

  Zvratná slovesa, srt.65 cv.1,2,3,4, napsat. 

 Zopakuje vyjmenovaná slova,  

 SLOH - str.84. Vypravování - nadpis. 

 Cv.1 a, b, c doplnit. 

 

Čtení: čte čítanku a vybranou četbu. Hlasité čtení z čítanky podle 
stran a svoji vybranou knihu samostatně. Vypravuje rodičům obsah 

přečteného textu. 

 

ČESKÝ JAZYK: 

 Jazyková výchova. Opakuje vyjmenovaná slova, slovní druhy a 

pádové otázky. 

  Písemně procvičuje probrané učivo str.66. 

 Základní skladební dvojice, příklady: Žák čte. Učitel učí. Chlapec 

píše. Maminka pere. 

 SLOH. Popis. Změny v přírodě str. 89 cv 1,2,3- doplnit.  

 Literatura 

 Čtení: Čte čítanku a vybranou četbu. Hlasité čtení z čítanky 
podle stran a svoji vybranou knihu samostatně. Vypravuje 

rodičům obsah přečteného textu. 

 



MATEMATIKA: 

- Opakuje násobilku. 

- Písemné násobení jednomístným činitelem, str.16 cv.5,6,7,9. 

 GEOMETRIE: 

- Tělesa – vrcholy, stěny, hrany. Str.40 cv 1,2,3,4.  

MATEMATIKA: 

- Procvičuje násobilku. 

- Dělení se zbytkem str. 17 cv. 1,2 doplnit. 

 GEOMETRIE: 

- Tělesa – opakování. Vrcholy, stěny, hrany. Str. 40 cv. 1,2,3,4.  

 

 

PRVOUKA: 

- Neživá příroda. Horniny a nerosty. 

- Učebnice str. 46,47,48 přečíst. 

- Pracovní sešit doplnit,  srt.40 cv.1,2,3. 

- Komunikuje na téma hygienické návyky v době karantény. 

PRVOUKA: 

- Neživá příroda. Učebnice str. 49 Uhlí a ropa, str.50  Chráníme 

přírodu, str. 51 Voda, přečíst a vyprávět. 

- Pracovní sešit doplnit:  srt. 41 cv.1,2,3. str. 42 cv. 1,2,3,4,5. str. 

43 cv. 1,2,3,4,5. 

- Komunikuje na téma hygienické návyky v době karantény. 

 

 



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: 
 

- Čte v učebnici str. 24 cv. 1, věty přiloží ústně do českého jazyka 

- Opakuje členy rodiny 

- Napíše 4 krátké věty o kamarádovi po vzoru v učebnici str. 25  

- Tužkou spojí věty s obrázky učebnice str. 27 cv. 5 

- Říká zpaměti dny v týdnu tak, jak jdou za sebou 

- dosud probranou slovní zásobu opakuješ denně, vždy pár 
slovíček 

- zkus si anglicky napsat deníček /stačí jednoslovný záznam/, 
můžeš pracovat se slovníkem a doplnit obrázky 

př. Monday:  Morning – breakfast, learning 
Afternoon – lunch, game 
Evening –  dinner, watch TV  
Night - sleep 

 

 

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

