
Zdravím všechny třeťáky a jejich rodiče, 

posílám učivo na týden od 30.3. - 3.4. 2020 
Děkuji za kladné reakce na mé video - pozdrav ze třídy ☺.  
 
Matematika 
1, bělásek str. 13 (připomínám, ve cvičení 31 - násobení a dělení má přednost před sčítáním a 
odčítáním 
20 + 30 . 3 =  nejprve vynásobím 30.3 = 90, potom sečtu 20+90=110 
2, cvičný sešit + matematika 3.díl str. 3/4 (2. a 3. sloupek) (připomínám, přednost má 
závorka) budu ráda za foto 
3, velký pracovní sešit str. 32 (připomínám u cvičení 7 si zopakujte převody 
                                                 u cvičení 11 tvoříme příklady 6.8=48, 8.6=48, 48:6=8, 48:8 =6 
4, nové učivo - posílám video, vlastní vysvětlení vám pošlu na WhatsApp 
učebnice 3.díl str. 7, 8, 9 (na folii si procvičit str. 8/cvičení 7, 8, 10  
str. 9/cvičení12,13 vše bez zkoušek) 
 
Český jazyk 
1, opakovat vyjmenovaná slova - pracovní list 8 a, b, c  budu ráda za foto 
2, zajoch - zkontrolovat str. 40, 41 (přikládám správné řešení) 
3, zajoch str. 42 doplnit  
4, modrásek str. 36 
5, písanka str. 21   
6, cvičný sešit + uč. str. 112/5 (napsat 5 vět) pozor je zde už všechno učivo dohromady - 
vyjm. sl., spodoba, měkké a tvrdé souhlásky)  budu ráda za foto 
7, nové učivo - naučit se slovní druhy (vyjmenovat postupně s číslem a co vyjadřují) 

Máme nalepené v poučkovém sešitě + přikládám video a stránku s odkazem. 
 
AJ - máte odkaz na stránkách školy 
Milí třeťáci, opakujte si slovíčka ze všech lekcí, které jsme probrali.  
Procvičujte si AJ pomocí online cvičení, které jsem vám dala na stránky školy. 
Dále se zaměřte na části těla v učebnici na str.39 - k tomu vám přikládám odkaz na 
anglické video: https://www.youtube.com/watch?v=4oNOA3HnGG4 
Procvičte si slovíčka v rámečku na str.40 a naučte se, jak se píší.  
Kdybyste potřebovali s něčím poradit, tak mi můžete zavolat nebo se se mnou spojit 
přes Messenger nebo WhatsApp.  
Mějte se krásně. Dušková 
 
 
Prvouka 
1, učebnice str. 36, 37 
2, zápis do sešitu PRV 
 
Živá příroda 
- tvoří ji živé organizmy: 
1, Houby 
2, Rostliny - byliny (např. sedmikráska) 
                  - dřeviny (např. lípa srdčitá) 
3, Živočichové - bezobratlí (hmyz) 
                        - obratlovci (člověk) 
 



Houby 
- nemají kořeny, listy, květy a neobsahují zelené barvivo 
Dělíme je na : 
1, Jedlé (např. hřib smrkový) 
2, Nejedlé (např. hřib žlučník) 
3, Jedovaté (např. muchomůrka červená) 
 
+ obrázek hub a popsat části podle učebice str. 37 
 
3, pracovní sešit str. 44, 45 
 
Komu se zdá, že je to z té prvouky moc, tak nemám problém s tím, že dětem pokud máte 

možnost zápis vytisknete a mohou si ho přečíst a nalepit do sešitu. Stejně tak obrázek s 

částmi hub. Vím, že je to pro nás všechny velice náročné, ale prosím vydržte, jste 

úžasní.  
Na online hodiny jste se ještě všichni nevyjádřili, ale ostatní jste pro. Dodavatele už mám 

zajištěného, jen ještě musím domluvit lepší internetové spojení z naší třídy. Pokud to 

nepůjde, vymyslím to jinak, třeba  z domova ☺.  
Ještě jednou moc děkuji za váš přístup a ochotu a prosím tento týden posílejte jen: 
 M - cvičný sešit 
ČJ - cvičný sešit a pracovní list  
Věřte, že bych dětem ráda opravila vše, ale už se mi zahlcuje mobil a stále odmazávám a 
potřebuji místo na videa. Když děti nebudou něčemu rozumět, nemám problém i s 
videohovorem na  WhatsAppu. Klidně volejte � . 
 

 

 

Děkuji za pochopení. Všechny zdravím a opatrujte se.  
J.P. 
         
 
https://youtu.be/gHk1_dK-2rs dělení se zbytkem - příklady 
https://youtu.be/apn7PqAbVbU  dělení 3 se zbytkem 
 
https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/slovni-druhy/ 
 
https://youtu.be/DrpXdNNOCxQ slovní druhy 
 


