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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 3. ročník 

TÝDEN 08. 06. – 12. 06. 2020 

 

 

Dobrý den, 

posílám úkoly na další týden.  

Probíráme rod podstatných jmen, přidala jsem popis osoby. V matematice rýsujeme úsečku a 

polopřímku, začneme i dělení se zbytkem. 

V prvouce probíráme tělo člověka. Toto učivo jsme probírali již loni, je to pro děti vlastně 

opakování. 

Budete-li cokoliv potřebovat, napište nebo volejte.  

Sešity si nakonec vyberu předposlední týden v červnu, aby měly děti do čeho psát.  

Přeji hezký týden, L. Klausová 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

-rod podstatných jmen 

  učebnice strana 160, 161 

-popisujeme osobu 

  učebnice 168 – 169 ústně, cvičení 3 písemně do sešitu 

-PS 2, 3/44 

-malý PS (vyjm. slova) strana 24 

 

MATEMATIKA 

-rýsování - úsečka, polopřímka 

      PS strana 48, 49 

-dělení se zbytkem  

      PS 52, 53 

-dobrovolně minutovky strana 20, 21 

 



ČTENÍ 

-čítanka strana 145 – 149 

 

PSANÍ 

-písanka 20, 21 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

-uč. str. 79 napsat dva řádky do sešitu. IT IS  a ........ 

 

-uč. str. 78 připojit do sešitu ON  nebo IT. 

 

PRVOUKA 

-stavba těla 

-učebnice 66, 67 

-PS 52 

 

Výpisky do sešitu: 

Stavba těla 

- barva pleti, vlasů, výška, způsob života 

- všichni jsou si rovni 

Části těla 

- obrázek 66 popsat 

 

Smysly 

- zrak, sluch, čich, hmat, chuť 

Kostra 

- páteř z obratlů 

- lebka, kostra horních a dolních končetin 



- chrup 

- obrázek 67 

Vnitřní orgány 

obrázek 67 

 

Obrázky je možné okopírovat z učebnice, nalepit bez popisek a popsat si sami. Pokud není 

možné okopírovat, je možné i nakreslit a popsat nebo si obrázek nemalovat a vypsat 

následovně: 

Části těla 

- hlava, krk, trup, horní končetiny, dolní končetiny 

hlava – temeno, týl 

          - čelo, nos, oči, ústa, brada 

trup – ramena, hrudník, záda, břicho 

horní končetiny – paže, loket, zápěstí, dlaň, prsty 

dolní končetiny – stehno, koleno, lýtko, kotník, pata, chodidlo 

 

Smysly 

- zrak, sluch, čich, hmat, chuť 

 

Kostra 

- lebka, zuby, kostra hrudníku, páteř z obratlů, kostra horních končetin, pánev, kostra dolních 

končetin 

 

Vnitřní orgány 

- mozek, plíce, srdce, žaludek, ledviny, tlusté a tenké střevo  

- žíly, tepny 

 


