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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 3. ročník 

TÝDEN 27. 4. – 30. 4. 2020 

Dobrý den, 

posílám úkoly na další týden. V případě nejasností pište nebo volejte. S většinou dětí jsem v 

telefonickém kontaktu, ostatní moc zdravím.  

Klausová 

 

ČESKÝ JAZYK 

Zájmena 

- učebnice strana 140 ústně 

- učebnice141 tabulka 

- učebnice 2/141 ústně 

Předložky 

- učebnice 1/141 2/142 ústně 

- učebnice 142 tabulka 

- pracovní sešit 11/41 

- malý PS (vyjmenovaná slova) – strana 15 

 

ČTENÍ 

- do strany 113 

 

PSANÍ 

- písanka strana 10 

 

MATEMATIKA 

PS strana 19,20 

dobrovolně  -PS 1,2/21 



ANGLICKÝ JAZYK 

Napište od každého písmene abecedy jedno anglické slovo. 

vzor. A apple 

B-C-D-T-V-S-P-W-R 

Do sešitu učebnice str. 65 překlad je tam pavouk mohou ho i nakreslit. 

Učebnice str. 67 doplň He¨¨s got a red mouth. 
 

PRVOUKA 

Obratlovci 

-učebnice strana 48 

Ve výpiscích napíšu části těla každé skupiny obratlovců modře. Pokud máte možnost 

okopírovat tuto stranu z učebnice, mohly by si děti vystřihnout obrázky i s popiskami částí 

těla obratlovců a nalepit do sešitu. V tom případě by si nepsaly části těla, které budou ve 

výpiscích modře.  

Pokud nemůžete okopírovat, nic se neděje. Děti si opíšou výpisky celé a pokud budou chtít, 

některého živočicha si mohou nakreslit. 

Toto učivo je vlastně opakování z 2. třídy, děti si určitě vzpomenou. 

Pokud výpisky nebudete stíhat, nevadí. Příští týden se děti budou učit z učebnice strana 49, 

tam bude výpisků málo, tak si budou moct doplnit, co jim bude chybět. 

Výpisky do sešitu: 

OBRATLOVCI 

- kostra 

- páteř z obratlů 

 

Ryby 

-ve vodě, šupiny, žábry 

- hlava, krk, ploutve 

 

Obojživelníci 

- ve vodě i na souši 

- žáby,… 

- hlava, krk, trup, přední a zadní končetiny 

 

Plazi 

- šupiny 

-hadi, ještěrky, krokodýli 

- hlava, krk, trup, ocas 

 



Ptáci 

- peří, křídla 

- hlava, krk, zobák, vole, trup, nohy, křídla 

 

Savci 

- mláďata po narození sají mateřské mléko 

- hlava, krk, trup, přední a zadní končetiny, ocas 

- uši, čenich, hmatové vousy 

- i člověk 

 

 

 


