
3. A, 3. B Český jazyk, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 15. 6. – 19. 6., zadání 

Ahoj, tak tu máme další várku učiva. Tento týden bude opakovací a procvičovací. Kromě 

zadaných cvičení z učebnice se zaměříme na vyjmenovaná slova, která jsme poslední dobou 

opomíjeli. Na konci zadání je pracovní list k vytisknutí, procvičuj vždy po zadaných dnech. A 

také od tebe budu chtít už poslední online testy. Věřím, že je lehce zvládneš. ☺ 

PONDĚLÍ 15. 6. 

PL – vyjmenovaná slova 

Do 17. 6. vypracuj a odešli online test. https://forms.gle/XTQcPDiZ1KNKnzjq8 

Neodevzdání v termínu považuji za nesplněný úkol, což se může negativně projevit 

v hodnocení za měsíc červen. 

ÚTERÝ 16. 6. 

PL – vyjmenovaná slova 

uč. str. 198 – 201 

Přečti si všechny tabulky Zopakujte si, Pamatujte si a připomeň si, co už bys měl o souvětí 

vědět. Nezapomeň, že rozhodující je počet sloves. Spojky a čárky mohou spojovat i samotná 

slova. 

uč. str. 200/ cv. 6a, 7 b – ústně 

 

STŘEDA 17. 6. 

PL – vyjmenovaná slova 

uč. str. 204/ cv. 1 – první dvě věty 

 opiš a urči slovní druhy 

 urči základní skladební dvojici (podmět a přísudek), nezapomeň na podtržení a svorku 

 vypiš slovesa – urči osobu, číslo a čas 

 vypiš podstatná jména – urči pád, číslo a rod 

 

ČTVRTEK 18. 6. 

PL – vyjmenovaná slova 

uč. str. 201/ cv. 9a - ústně, 9b – písemně, vzor: V, V2 a V3. 

uč. str. 201/ cv. 10 – písemně + vzorec (Druhou větu v souvětí si domysli.) 

 

PÁTEK 19. 6. 

PL – vyjmenovaná slova 

uč. str. 204/ cv. 1 – dokonči, postupuj podle zadání ze středy  
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PONDĚLÍ 

př__b__l hřeb__k, upl__nul l__stopad, m__nistr prům__slu, p__lný p__tlák,  

odv__kni si v__skat,rozb__tý z__p, b__t b__strý, l__žovat bl__zko, vysm__čit  

m__stnost, sp__cí netop__r, zas__t os__vo, lov__l v__dry, brz__ napiš, zb__tky  

ob__lí, nedosl__chavá L__dka, nem__t dost m__sta, s__novec us__ná, v__dat  

se na V__sočinu, b__la m__ z__ma, s__lné vlnob__tí, spol__kat p__lulky 

ÚTERÝ 

starob__lý ml__n, zp__vat l__dové p__sně, sm__čit b__t, l__ska na bl__zké  

hladině,  spol__kat b__lé p__lulky, s__la zv__ku, v__dařený v__let, pop__navá  

rostl__na, nás__pka na ob__lí, měs__ční třp__t, pohádková b__tost, v__tvářet  

podm__nky, v__leštěná v__dlička,  z__skal v__znamenání, s__lonový p__tlík, 

m__luje l__žování, v__m__slel hru, rozdrob__l rohl__k, bl__skavý šperk 

STŘEDA 

bl__zká v__ska, rozb__tý v__savač, v__b__lený b__t, vědecký v__zkum,  

v__seté os__vo, rozčep__řená slep__ce, m__dlové bubl__ny, kysl__k a dus__k,  

b__l to zlos__n, kous__ček s__ra, pracovní poz__ce, v__soké z__sky,  

muz__kálový hrdina, v__cv__k psů, s__vá holub__čka, chm__ří pampel__šky, 

kob__lka klop__tla, os__řelé dítě, netop__ří let, pros__vá p__sek 

ČTVRTEK 

úm__slný čin, hl__na na tul__pány, nas__pat s__korkám, kočičí jaz__čky, 

někol__k kobl__žků,  v__kat V__tkovi, naposledy tě v__z__vám, prům__slový  

závod, m__stní kom__ník, p__hatý Karl__k, b__t v L__tom__šli, kl__ště na  

l__tku, starob__lá kl__ka, dob__t hrad, zb__tek potrav__n, vzl__kal l__tostí,  

dop__s od bab__čky, pozb__t peníze, sm__k na s__lnici, zv__řený prach 

PÁTEK 

v__dří doupě, m__š ve sp__ži, z__vat únavou, l__nkovaný pap__r, zm__zet ve  

tmě, s__chravý l__stopad, Přem__sl a L__buše, m__ nepřem__šlíme, Z__ta a  

L__nda, sp__nací špendl__k, nakresl__t ptakop__ska, p__kat zb__tečně,  

hb__tě se bl__žit, nab__tá p__stole, s__lná v___chřice, v__běr kl__čů,  

pl__šové zv__řátko, v__skočit na z__dku, hlas__tě s__čet, angl__čtina 



3. A Matematika, Pajerova: pajerova@zsdolnikounice.cz, 15. 6. – 19. 6., zadání 

Ahoj, prázdniny se nám kvapem blíží, přesto je potřeba ještě tento týden zatnout zuby, a vydržet 

bojovat až do konce. Tento týden budeme opakovat již probrané učivo. Nezapomínejte také trénovat 

násobilku! Určitě to ještě společně zvládneme. 

PONDĚLÍ 15. 6. 

Dnes vyplňte google formulář a odešlete nejpozději do 17. 6. 

 https://forms.gle/dfxHKH7LzYbUosV8A 

Neodevzdání v termínu považuji za nesplněný úkol, což se může negativně projevit 

v hodnocení za měsíc červen. 

 

ÚTERÝ 16. 6. 

str. 57/1, 2, 3, 4, 5 

 

STŘEDA 17. 6. 

str. 57/6, 7, 8, 9 

cv. 8 příklady na dělení dobrovolné (vzor: 39 : 3 = 30 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 = 13)                                                                                                                                                   

ČTVRTEK 18. 6.  

str. 58/1, 2, 3, 4, 5 

cv. 1 – 4. sloupec dobrovolný 

PÁTEK 19. 6. 

str. 58/6, 7, 8, 9 

 

https://forms.gle/dfxHKH7LzYbUosV8A


Anglický jazyk 3. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz 

Úkoly na období 15. až 19. června 

U 28 The alphabet 

Jako poslední učivo máme písmenka anglické abecedy. 

1. hodina v týdnu 

Naposledy si zapište do slovníčku (Vocabulary) nová slovíčka ze s. 71 WB, jsou jenom 3. 

Kdo má možnost, pustí si z tohoto odkazu písničku, jejíž text máte v učebnici na s. 58. Až se 

písmenka naučíte, můžete si je doplnit i do pracovního sešitu na s. 58 

https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E 

2. hodina v týdnu 

Jako pomocník k naučení písmenek může být internet a tyto aktivity:  

http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs 

https://www.starfall.com/h/abcs/?mg=m 

3. hodina v týdnu 

Dodělat cv. z WB na s. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E
http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
https://www.starfall.com/h/abcs/?mg=m


 

 

Prvouka 3. ročník, Mgr. Richterová Helena, richterova@zsdolnikounice.cz  ,15_19_červen_ zadani 

Části kvetoucích rostlin – pokračování. 

PLOD 

Prostuduj učebnici na str. 53. 

Zápis: 

PLODY 

Plod vznikne po opylení……………………………. Plod obsahuje ………………………… Semeno je  

……………………… ………………………… Za vhodných podmínek semeno ………………………………. 

Plody dělíme -  na plody dužnaté - například:………………………………………………   

                             - na plody suché – například:………………………………………………………………….  

 

Jedlé plody lidé a zvířata jedí. 

 

V PS splň úkoly na str.50. ( Úkol  zelený: Plody a semena v nich jsou dubu, javoru, máku, třešně, pampelišky.) 

V učebnici si prohlédni obrázek na str. 55, 56, projdi si názvy zvířat a rostlin. 

Vyplň tento kvíz:   https://forms.gle/PANuTwJfdfgW9Jo78 , 

Klidné a pohodové učení. Richterová 
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