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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 3. ročník 

TÝDEN 25. 05. – 29. 05. 2020 

 

Dobrý den, 

posílám domácí úkoly pro domácí přípravu na příští týden. S dětmi, které budou ve škole, 

budeme toto učivo probírat společně. Děti, které pokračují v distanční výuce, budou učivo 

probírat doma. S rodiči těchto dětí se v pondělí telefonicky spojím a domluvíme si termín 

výuky přes telefon. 

Je trochu jiný čas začátku a konce vyučování, než jsem psala. Děti si převezmu před školou 

vždy v 7:35, na oběd (nebo domů) odcházíme v 11:05. Pokud máte nějaké nejasnosti nebo 

dotazy, určitě volejte. Děti moc zdravím a v pondělí se na ně těším. 

Přeji krásné dny, L. Klausová 

 

ČESKÝ JAZYK 

- opakování slovních druhů  

- učebnice strana 151 – 155 ústně 

- učebnice 2/151 písemně do sešitu 

- PS 5/39  

- malý PS (vyjm. slova) – strana 20, 21 

 

Při určování slovních druhů dělá dětem problém vzpomenout si název slovního druhu. Bylo 

by dobré, kdyby před sebou měly tabulku (posílám v příloze), na které jsou slovní druhy 

srovnané tak, jak jdou za sebou. Zatím se to takhle učit nemusí, ale když v tabulce budou 

hledat, tak se v ní brzy zorientují. 

Ve kterékoli větě mohou děti zkoušet určovat slovní druhy. 

 

PSANÍ 

- písanka strana 17, 18 (planety – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, 

Neptun) 

 

 



 

 

ČTENÍ 

- čítanka 133 + obrázek 

- čítanka 134 – 135 ústně úkoly, hra na povolání ne 

- čítanka strana136, 137, 138, 139 ústně 

 

MATEMATIKA 

- násobení a dělení čísly 60, 70, 80, 90 

- následující cvičení jsou povinná, všechna ostatní cvičení na těchto stránkách můžete dělat     

  dobrovolně   2/39, 1/40, 2/40, 3/41, 5/41,lišta strana 42, 4/44, lišta strana 45, 1/46 

- jednotky délky – PS strana 47 

- další dobrovolné procvičování – minutovky strana 16, 17, 18 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Přelož tyto věty: 

I´m 10. And you? 

How old are you, Ann,? 

I´m from the Czech republic. 

Hi, I´m Ann. 

 

Opakujte si slovíčka ústně i písemně. 

 

PRVOUKA 

- rozmanitost života v přírodě – učebnice 56, 57 

- rovnováha v přírodě – učebnice 58, 59 

-PS strana 49 

 

Výpisky do sešitu: 

ROZMANITOST PŘÍRODY  

- odlišné podnebí – polární, tropické, mírné (ČR) 

- u nás – 4 roční období 

- společenstva rostlin a živočichů – na louce, na poli, u vody, v lese, v horách 

                                                  prohlédnout si v učebnici strana 58, 59 

  



 
 


