
Milé děti, 

podaří se Vám splnit další úkoly? Ať se Vám práce daří a dělá Vám radost!      

ČESKÝ JAZYK  

Nejdříve si zopakujeme vyjmenovaná slova. Stále si vyjmenovaná slova opakuj. 

PS str. 52/13 a, 14, 15 – Doplňuj i, í, y, ý. 

Slovesa již známe. Připomeneme si je. 

Slovesa (označujeme 5) 

Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj. Říkají, co osoby, zvířata               

a věci dělají nebo co se s nimi děje (plave, sedí, jedeme, maluje….). 

uč. str. 91/1, 2 a, 3 – Doplňuj vhodné sloveso, tvoř trojice slov, ve větách vyhledej 

podstatná jména, přídavná jména, slovesa.  

uč. str 91/3 c - Cvičení si splň do sešitu nebo na papír.  

Pro šikovné plavčíky jsou připraveny tyto šifry. Zkusíš šifry rozluštit? 

2        1        5       1.                    Malý Dominik nese míč. 

2        1                       _________________________________________________  

4        1                       _________________________________________________  

3        1                       _________________________________________________ 

1        5        2      1.    __________________________________________________   

PS str. 59 - Doplňuj slovesa.  

ČTENÍ – Pokračuj v četbě z vlastní knihy.  

Víš, co je to NAHLUCHLICE? Klikni si na odkaz a přečti si. 

https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3#texty   PANÍ LÁRY FÁRY 

PSANÍ - Zkus vymyslet 1 hádanku pro své kamarády. Nakresli k hádance obrázek. 

 

MATEMATIKA 

uč. str. 93/6, 7 – Pozoruj a počítej. 

Dělení násobků deseti jednociferným číslem    

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-47/                    1. cvičení (C, D) 

https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3#texty
http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-47/
https://obrazky.seznam.cz/?q=kreslen%C3%A1 beru%C5%A1ka&fulltext&mm=2&sourceid=fulltext&thru=hint#utm_content=ncobrazky&utm_term=kreslen%C3%A1%20beru%C5%A1ka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=54bc83c4f690926f&docId=ed335fcc52197178


Číslo     350      630     560   280  490 
:7       50        90       80     40   70 

 

uč. str. 94 – Pozoruj a počítej.  

PS - str. 30/2, 5, 6, 7, str. 31/ 1, 3, 4 

GEOMETRIE- Kruh a kružnice – Seznámíme se. 

uč. str. 127 – Pozoruj kružnici, měř průměr a poloměr kružnice. Zapiš jejich délku                    

do sešitu nebo na papír. 

PS str. 41/ 4, 5 – Odhaduj, měř, rýsuj. 

PRVOUKA 

uč. str. 62 – Přečti si, jak se pohybujeme, a podívej se na obrázek.  

PS str. 46/ 6  -  Vyřeš doplňovačku.                                                                                                                                                                                                               

Poradíš si s hádankou?                                                               

Dvě dupadla, dvě skákadla, __________________ 

nad skákadly sud, __________________________  

nad sudem hrabadla, _______________________  

nad hrabadly kývadlo, _______________________  

na kývadle zívadlo, _________________________ 

nad zívadlem kýchadlo, _____________________  

nad kýchadlem koukadla, ____________________  

nad koukadly mrkadla, ______________________  

nad mrkadly skalina,________________________  

nad skalinou houština. _________________________     

(nohy, břicho, ruce, krk, ústa, nos, oči, řasy, čelo, vlasy)       

                                                                                        Mějte se moc hezky!         

                                                                                    Vaše třídní Eva Nedomová                                                                                                                                                                                                        

https://cz.depositphotos.com/vector-images/u%C4%8Ditel.html

