
3.A / Mgr. Pavelková 

Týden 25.5. – 29.5. 2020: 

 

ČESKÝ JAZYK: 

 Jazyková výchova. Opakuje učivo, str. 68 cv. 6, vyjmenovaná 

slova podmět a přísudek, slovní druhy. 

  Slova protikladná str. 68 cv. 7, označuje podstatná jména. 

 Opakuje synonyma str. 68 cv. 8. 

 

 SLOH. Formy společensk=ho chování,  str. 80 cv 1,2,3.  

 Literatura 

 Čtení: Čte čítanku a vybranou četbu. Hlasité čtení z čítanky 

podle stran a svoji vybranou knihu samostatně. Vypravuje 

rodičům obsah přečteného textu. 

 

MATEMATIKA: 

- Dělení 10 a 100  str. 20 cv.1 doplnit. 

- Dělení násobku jednomístným dělitelem, str. 21 cv. 1,2,3. 

- Opakuje násobilku a dělení. 

 

 

PRVOUKA: 

- Rostliny. Učebnice: Společné znaky rostlin str. 55, 56.  

- Pracovní sešit: str. 48  cv.1,2,3,4. 

- Části těla kvetoucích rostlin, učebnice str. 57,58. 



- Pracovní sešit: doplňování str. 49 cv.1,2,3,4,5. 

- Chráněné léčivé jedovaté rostliny. 

- Učebnice str. 59 přečíst. 

- Pracovní sešit str. 50 cv.1,2,3 doplnit. 

 

- 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 
 
 

 ANGLICKÝ JAZYK / Mgr. Slabochová: 

- Zopakuj si slovní zásobu na str. 32,33 v učebnici předložky /v, 
na/ 

- V pracovním sešitě str. 44, 45 vypracuj cv. 1,4  

- Napiš nákupní seznam v Aj, použij slovník 

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

- dosud probranou slovní zásobu opakuješ denně, vždy pár 
slovíček 

    UNIT 21 – LEKCE 21 

English výslovnost Czech 

bread /bred/ chléb 
butter /´batə(r)/ máslo 

cheese /či:z/ sýr 
coke /kəuk/ kola 

egg /eg/ vejce 
ham /hæm/ šunka 

I don´t like ... /ai dəunt laik/ Nemám rád ... 
I need ... /ai ni:d/ Potřebuji ... 

juice /džu:s/ džus, šťáva z ovoce 

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


large /la:dž/ velký 

Let´s go shopping. /lets gəu ´šopiƞ/ Pojďme nakupovat. 
medium /´mi:diəm/ středně velký 

milk /milk/ mléko 
roll /rəul/ rohlík, houska 

shake /šeik/ koktejl (mléčný) 
some /sam/ nějaký 

tea /ti:/ čaj 
water /´wo:tə(r)/ voda 

yoghurt /´jogət/ jogurt 

 

 

 

 

 


