
3. A, český jazyk, Pajerová : pajerova@zsdolnikounice.cz,    

13. 4. – 17. 4. 2020: 

V rámci procvičování jakéhokoliv učiva je možné využít různé internetové 

stránky např. https://skolakov.eu , http://www.rysava.websnadno.cz/ , 

http://cviceni.testy.sweb.cz/vyjm/bybi.htm a další.  

V případě  nejasností se na mě můžete kdykoliv obrátit. 

Pondělí: prázdniny 

Úterý: 

Dnes se budeme učit příslovce. 

Zapíšeme si do školního sešitu a naučíme se: 

Příslovce jsou slova, kterými odpovídáme na otázky kde?, kam?, kdy? a 

jak? 

Příslovce označujeme číslicí 6. 

 

s. 136/1  do školního sešitu  

s. 137/2a, b, c do školního sešitu 

Další dobrovolná cvičení k procvičení: 

pracovní list příslovce 

https://skolakov.eu či další procvičovací stránky 

Středa: 

Dnes se naučíme číslovky. 

Zapíšeme si do školního sešitu a naučíme se: 

Číslovky jsou slova, která vyjadřují počet, pořadí nebo násobek. 

Ptáme se na ně těmito otázkami: 

Kolik?  - jedna, deset 

Kolikery? – jedny, troje 

Kolikátý?  - první, dvacátý 

Kolikrát? – jednou, desetkrát 

http://cviceni.testy.sweb.cz/vyjm/bybi.htm
https://skolakov.eu/


Procvičení: 

Učebnice s. 138/1a, b, c do školního sešitu 

s. 139/2a do školního sešitu vypsat číslovky 

s. 139/5 do školního sešitu 

Další dobrovolná cvičení k procvičení: 

pracovní list číslovky – Žáci se NEUČÍ rozdělení číslovek, uvedeno pouze pro 

představu žáků (je to učivo vyšších ročníků). 

https://skolakov.eu či další procvičovací stránky 

Čtvrtek (2H): 

Dnes si ukážeme zájmena. 

Zapíšeme si do školního sešitu a naučíme se: 

Zájmena jsou slova, která zastupují podstatná jména, místo podstatných jmen 

označují osoby, zvířata a věci nebo na ně ukazují. 

Zejména se zaměříme na zájmena já, ty, on, ona, my, vy, oni, ten, ta, to, ti, tato, 

tamten… přehled všech zájmen je uveden v příloze. 

Procvičení: učebnice s. 141/2  ústně 

Pracovní list Zájmena: s. 13/1, 3 dopiš na pracovní list 

Žáci se NEUČÍ zájmena ani jejich rozdělení zpaměti, jsou zde uvedeny pouze 

pro představu a přehled žáků, co vše za slova patří mezi zájmena. 

Písanka s. 17 

Čítanka: články s. 132 – 135 

Dobrovolné cvičení k procvičení: 

https://skolakov.eu či další procvičovací stránky 

Pátek (2H): 

Sloh – ve slohu budeme dnes pracovat s psaným textem 

Přečtěte si článek v učebnici s. 121 a odpovězte na úkoly 2 – 11 do slohového 

sešitu nebo na samostatný list papíru 

 

 

https://skolakov.eu/
https://skolakov.eu/


 

Pracovní list Číslovky: 

 



Pracovní list Zájmena: 

 

 



 

Pracovní list Přídavná jména: 

 



 

Pracovní list Příslovce: 

 



3.A, matematika, Pajerová: pajerova@zsdolnikounice.cz,  

13. 4. - 17. 4.: 

Pondělí: Velikonoční pondělí 

Úterý: 

Dnes budeme společně pokračovat v DĚLENÍ NÁSOBKŮ DESETI 

JEDNOCIFERNÝMI ČÍSLY. Konkrétně si vyzkoušíme dělit čísly 3, 4, 5 a 6. 

s. 22/4 na průsvitku (postup je stejný jako při dělení 2) 

s. 23/6 do školního sešitu 

Středa: 

Dnes dokončíme dělení násobků deseti čísly 7, 8, 9 a 10. 

Nezapomeňte: Jestliže má dělenec na místě jednotek 0, dělíme ho deseti tak, že 

tuto 0 vynecháme. Př.: 500 : 10 = 50, protože 50 . 10 =500 

s. 23/8 na průsvitku 

s. 23/7 do školního sešitu 

Čtvrtek: 

Geometrie: Učebnice 3. díl (zelená): porovnávání úseček 

s. 18/ 1, 2, 3 narýsovat do geometrického sešitu, poměřit a zapsat porovnání 

úseček 

s. 18/4  na průsvitku porovnej úsečky 

Pátek: 

Dnes se naučíme dělit 100. 

Nezapomeňte: Jestliže má dělenec na místě jednotek i desítek, dělíme ho stem 

tak, že obě tyto nuly vynecháme. Př.: 800 : 100 = 8, protože 8 . 100 = 800 

s. 23/8 spodní dva řádky dělení 100 

s. 23/9, 10 do školního sešitu 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

13. – 17. 4. 

 

13. 4. Pondělí 

- Velikonoční pondělí (užívejte volna) 

 

14. 4. Úterý 

- zapsat si do slovníčku následující slovíčka a naučit se je: 

vegetable  [vedžtebl]  zelenina 

carrot   [kerƏt]   mrkev 

pepper   [pepr]   paprika 

potato   [potejtou]  brambora 

lentils   [lentils]   čočka 

pea   [pí]   hrášek 

beans   [bíns]   fazole 

cucumber  [kukambr]  okurek 

tomato   [tƏmátou]  rajče 

eat   [ít]   jíst 

drink   [drink]   pít 

- WB str. 48 cv. 1, 2 

- trénovat na Quizletu lekci Fruit and vegetable (https://quizlet.com/407094811/fruit-and-vegetable-

flash-cards/) část Learn, Write 

 

16. 4. Čtvrtek 

- WB str. 48 cv. 3 

- WB str. 49 cv. 4, cv. 5 (doplnit podle učebnice str. 49) 

- WB str. 49 cv. 6 

- trénovat na Quizletu lekci Fruit and vegetable (https://quizlet.com/407094811/fruit-and-vegetable-

flash-cards/) část Test, Match, Gravity 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
https://quizlet.com/407094811/fruit-and-vegetable-flash-cards/
https://quizlet.com/407094811/fruit-and-vegetable-flash-cards/
https://quizlet.com/407094811/fruit-and-vegetable-flash-cards/
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Prvouka, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, zadání 13_17_duben 

 

1. Stavba těla živočichů 

Učebnice str. 58 a 59 

Pozorně si přečti text a do sešitu si vypiš, na jaké skupiny (podle stavby 

těla) živočichy dělíme. 

 

ZÁPIS 

 

                           ŽIVOČICHOVÉ 

OBRATLOVCI   BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ 

 

 

ZÁPIS – do závorky uveď příklad (chceš-li, můžeš i doplnit obrázkem). 

 

OBRATLOVCI -        RYBY (…..) 

                                 OBOJŽIVELNÍCI (……) 

PLAZI (…..) 

PTÁCI (…..) 

SAVCI (……) 

 

 

 

2. PS str. 52 

 

 

3. PS str. 53 

 

Ať se ti práce daří! Pěkné dny přeje Marie Straková. 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz

