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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 3. ročník

TÝDEN 11. 05. – 15. 05. 2020

Vážení rodiče,
posílám úkoly na další týden. Příkladů z matematiky je více, ale dětem násobení a dělení 10 a 
100 problémy určitě dělat nebude a půjde jim to rychle.
Ze čtení děti vypracují plakátek o knize, kterou přečetly. V dalším týdnu budeme číst z 
čítanky.
S dětmi hovořím a myslím, že učivu rozumí. Jsem moc ráda. Pokud přece jenom narazíte v 
učivu na nějaký problém, pište nebo volejte. 
                                         Přeji příjemné prožití týdne,   L. Klausová

ČESKÝ JAZYK

- učebnice 7, 8/144 ústně

- učebnice 1/144 ústně), tabulka strana 144

- učebnice strana 145 ústně

- učebnice 5/146 zkusit napsat diktát do sešitu a zkontrolovat si s učebnicí

- PS 13/42

- malý PS (vyjm. slova) strana 17

Psaní

- strana 14



 Čtení

- doplnit list ke knize z přílohy a vytvořit tak plakátek ke knize i s kresbou – možno 
vytisknout a psát i malovat přímo do vytištěného listu, možno si podle připraveného vzoru 
udělat svůj (napsat sami, ale držet se toho, co tam má být)

MATEMATIKA

- PS strana 28 - 32, příkladů je více, ale jsou velice jednoduché, dětem to půjde rychle

- minutovky 30/15

ANGLICKÝ JAZYK

Učebnice str. 80 Je to něco málo z reálií. Mapa UK. 
Spojené království je rozděleno na: 
Wales 
England
Scotland and Northern 
Ireland.
Ukázat dětem mapu UK a říci jim rozdělení. Pak jsou tam jednoduché věty. Tyto věty přeložit
do sešitu. Do slovníčku napsat from to je z. I am from Wales. Jsem z Wejlsu.
Nové slovo předložka FROM  Z.
Kdyby byl problém tel. 722 070 860

PRVOUKA

Bezobratlí

- učebnice 50

Živočichové a potrava

- učebnice 51

- PS strana 43,44



Výpisky do sešitu:

BEZOBRATLÍ

- nemají kostru ani páteř
- tělo chrání schránka
-někdy křídla
- vzdušnice
-nejvíce – hmyz – vosa, včela, motýl,…
-užitečný i škodlivý
Nakreslit a popsat mravence strana 50, možno vytisknout a nalepit

Živočichové a potrava

1) býložravci
- kráva, koza mandelinka bramborová,….

2) masožravci
- vlk, štika, orel, liška,…
- hmyzožravci – krtek,…

      3) všežravci
             - pes, kachna, vosa

Opět je možno si živočichy vytisknout a nalepit. Pokud nemáte možnost, tak je jen napište, 
kreslit nemusíte.

Příští týden výpisky nebudou, můžete si tyto rozvrhnout do 2 týdnů.
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Násobení 10, 100

- deseti násobíme tak, že k číslu přidáme jednu nulu

5.10= 50

4.10=40

12.10=120

54.10=540

- stem násobíme tak, že přidáme dvě nuly

5.100=500

9.100=900

Dělení 10,100

- deseti dělíme tak, že ubereme nulu na konci

560:10=56

320:10=32

990:10=99

- stem dělíme tak, že na konci ubereme dvě nuly

800:100=8

400:100=4


