
Milí třeťáčci, 

začíná nám další dubnový týden. Pevně věřím, že jste všichni prožili klidné velikonoční svátky.        

Přeji Vám, ať se Vám po prázdninách dobře a s chutí pracuje.                                                                          

Úkoly si pěkně rozplánujte na celý týden.                             

Český jazyk 

Nadále budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov a vyplouváme k ostrovu SLOVNÍ 

DRUHY.  

Minulý týden jste si opakovali s vílou Hvězdičkou a pěkně jste si vyjmenovaná slova procvičili.      

Čekají na nás úkoly v pracovním sešitě. 

Nejdříve si úkol v pracovním sešitě na str. 49 přečti, pak doplň.  Až budeš mít úkol hotový, oprav si 

jej podle klíče, který Ti přikládám. Nakresli si k úkolům smajlíka, jak se Ti dařilo. Zkus pracovat 

samostatně. 

PS str. 49/4 – Znáš některé pohádky? Můžeš některou povyprávět třeba mladšímu sourozenci.         

PS str. 49/5 – Doplň i, í, y, ý, odůvodňuj si pravopis a používej kartičku vyjmenovaných slov.                

PS str. 49/7 – Zakroužkuj vhodné slovo a urči si ústně slova protikladná k tučně vyznačeným slovům. 

Připravila jsem si pro Vás úkol.  

Vymysli a napiš (do sešitu nebo na papír) větu ke každému slovu. Slovo můžeš různě tvarovat: 

bít, lysá, mi, sypat, vila, zívat, nazývat se                 Například: Zvířata se nesmějí bít. 

Prosím o zaslání úkolů na str. 49 z PS a vět na e-mail (do 22.4.). Děkuji Vám. 

DOBROVOLNÝ ÚKOL 

Milí plavčíci, to je rána. Zas mi napsal náš známý Alfons Jána. Ve cvičení udělal 8 chyb. 

Zkusíte je opravit?  

Vyktorka je hubená jako vyžle. Tomáš višplhá vysoko. Naše Zyna má ráda bezinkovou 

limonádu. Před usnutím zýváme. Teta milada je z Prahy – Ruzině. Přijď brzyčko! Maminka 

vypere prádlo. Začal víprodej. 

V klíči se dozvíš, kde Alfons Jána udělal chyby. Za odměnu si nakresli lodičku.  

Slovní druhy 

Připomeneme si a zopakujeme – uč. str. 85 + žlutý rámeček 

Vzpomínáte si? Loni jsme se slovní druhy učili.  

 

Psaní – str. 13 – Znáš názvy jarních květin? Staneš se básníkem?                                                     

Z Písanky Vám budu vybírat strany k procvičování. 

 

Čtení – pokračujeme v četbě vlastní knihy  

  



Matematika 

Zopakujeme si počítání do 1 000 a máme před sebou nový ostrov ZAOKROUHLOVÁNÍ.   

Procvičuj si sčítání a odčítání do 1 000 např. zde: 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php 

 Zaokrouhlování 

Připomeň si! Zaokrouhlování čísel na desítky 

Pokud má číslo na místě jednotek číslici 0, 1, 2, 3, 4, desítky ponecháme a na místo jednotek 

napíšeme 0. Zaokrouhlujeme dolů.                                  62 (zaokrouhlíme na 60)        

Jestliže má číslo na místě jednotek číslici 5, 6, 7, 8, 9, počet desítek zvětšíme o jednu a na místo 

jednotek napíšeme 0. Zaokrouhlujeme nahoru.             65 (zaokrouhlíme na 70) 

Přečti si v uč. na str. 86 pravidlo pro zaokrouhlování trojciferných čísel.  

Pokud zaokrouhlujeme trojciferné číslo na desítky, je rozhodující číslice na místě jednotek. 

869 (zaokrouhlíme na 870) 

Pokud zaokrouhlujeme trojciferné číslo na stovky, je rozhodující číslice na místě desítek. 

341 (zaokrouhlíme na 300)  

Zde se můžete podívat na vysvětlení postupu zaokrouhlování: 

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-36/ 

PS str. 27/2, 3 (dobrovolný úkol) 

uč. str. 86 – přečti si žluté rámečky, uč. str. 86/2, 4 – procvič si do sešitu nebo na papír 

Prosím o zaslání úkolů z učebnice na e-mail do (22.4.).  Děkuji Vám.   

Velice Vás chválím za zajímavé slovní úlohy.   

Prvouka  

Budeme pokračovat v seznamování se s dalšími skupinami obratlovců: PTÁCI a SAVCI. 

uč. str. 55 a 56 – přečti si a prohlédni si fotografie 

PS str. 41/10  

Jarní příroda, Poznáváme ptáky podle hlasu, Savci – můžeš se podívat i zde: 

https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-priroda-5e44241b4908cf0125157f5f 

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci 

 https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci 

Dobrovolný úkol - Zkus být zvídavým pozorovatelem. Pozoruj ptáky, kteří k Vám zavítají na zahradu. 

Pozoruj je klidně a tiše. Můžeš si ze svého pozorování udělat krátké poznámky nebo nakreslit 

obrázek.        
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