
Matematika, Pajerová: pajerova@zsdolnikounice.cz, 18. – 24. 2020: 

V rámci procvičování jakéhokoliv učiva je možné využít různé internetové stránky např. 

https://skolakov.eu , http://www.rysava.websnadno.cz/ a další. 

Středa: 

Učebnice (žlutá): 

- s. 49/3 zbylé 3 sloupce do školního sešitu vypočítat opět pamětným sčítáním a odčítáním (ne 

pod sebou)! 

- S. 49/6 školní sešit 

Čtvrtek: 

Učebnice (žlutá): geometrie 

- Opakování probrané látky v učebnici a sešitě: bod, přímka, úsečka, polopřímka, kruh, kružnice 

Pátek: 

Učebnice (žlutá):  

- Zopakovat jednotky délky s. 24, jednotky hmotnosti s. 27, jednotky objemu s. 28 (stačí procvičit 

pouze v několika příkladech z jednoho cvičení) 

Pondělí: 

Učebnice (žlutá): 

s. 50/11 do školního sešitu – překreslit tabulku a vypočítat 

s. 51/19 do školního sešitu 

Úterý: 

procvičit násobilku 2 – 9 ( možné využít internetovou adresu : https://skolakov.eu , kde se zadá 

matematika pro 3. třídu a vybere se příslušná násobilka k procvičování – žáci již znají z předchozí 

počítačové výuky) 

Učebnice (žlutá): 

s. 51/16 a,b do školního sešitu 

s. 51/17,  do školního sešitu 
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Český jazyk, Pajerová : pajerova@zsdolnikounice.cz, 18. – 24.2020: 

V rámci procvičování jakéhokoliv učiva je možné využít různé internetové stránky např. 

https://skolakov.eu , http://www.rysava.websnadno.cz/ a další. 

Středa: 

Pracovní sešit:  

- samostatná kontrola cvičení ze stran 46 – 49 podle klíče na konci pracovního sešitu s. 10 – 11 

Čtvrtek: 

Pracovní sešit: 

- opakování vyjmenovaných slov s.50/1,2,3 

Písanka - s. 18 

Čítanka – s. 116 Zrno rýže 

Pátek: 

Pracovní sešit: s. 51/4 

Pracovní list: Druhy slov – pokud možno vytisknout a vložit do školního sešitu (aby měli žáci vždy u 

sebe) – žáci se naučí zpaměti slovní druhy v pořadí, jak jdou za sebou včetně čísla, kterým jsou 

označeny 

Pondělí: 

Učebnice: s. 103/7 do školního sešitu 

 s. 103/9 – opsat, červeně podtrhnout slovesa vlnovkou a zapsat nad ně číslovku 5 a modře 

podstatná jména rovnou čarou a napsat nad ně číslici 1 

 s. 103/10 – ústně určit, zda jde o větu jednoduchou či souvětí (rozhodující je počet sloves – 

věta jednoduchá má pouze 1 sloveso) 

- vypsat neúplná slova do školního sešitu a doplnit i,í/y,ý  

- barevně podtrhnout slova s předponou vy/ vý 

Úterý:  

Učebnice:  procvičování podstatných jmen 

–  s. 128/1 – přečíst článek, vyhledat podstatná jména a vypsat do školního sešitu do 3 sloupců dle 

zadání v učebnici 

- s. 130/7 – určete podstatná jména určující osobu, zvíře nebo věc a zapište do školního sešitu do 

příslušného sloupce z předchozího úkolu 
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Druhy slov 
 

1. Podstatná jména 

2. Přídavná jména 

3. Zájmena 

4. Číslovky 

5. Slovesa 

6. Příslovce 

7. Předložky 

8. Spojky 

9. Částice 

10. citoslovce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRVOUKA  Mgr.Straková  strakova&zsdolnikounice.cz  18. 3. – 24. 3. 2020 

1) 

Otestuj své znalosti z probraného učiva (PRV – učebnice, strana72,73),  

zapiš správné odpovědi. Nemůžeš-li si test vytisknout, piš odpovědi do sešitu 

(číslo otázky, vedle odpověď). 

 

CHRAŇME SVÉ ZDRAVÍ  

1. Jak se oblékneš pro pobyt v lese? 

____________________________________________________________ 

2. Proč si po pobytu v přírodě máme prohlédnout celé tělo? 

___________________________________________________________ 

3. Kde je přecházení vozovky nejbezpečnější? 

___________________________________________________________  

4. Jak se zachováš, když se ztratíš? 

___________________________________________________________  

5. Nasedneš do auta k cizímu člověku? 

___________________________________________________________  

6. Jak se zachováš, když tě neznámý člověk bude chtít násilím odvést? 

__________________________________________________________  

7. Proč nemáš sahat na cizí zvířata? 

__________________________________________________________  

8. Jak se zachováš, když tě pokouše pes? 

__________________________________________________________  

9. Jaká zranění jsou nejčastější? 

__________________________________________________________ 

    10. Kde bývají uloženy základní léky a prostředky k prvnímu ošetření? 

__________________________________________________________ 

 

 

 



 

2) 

Učebnice str. 74 (U vody) 

PS str. 66 

Zápis do sešitu:  

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (záchranka, hasiči, policie) 

155 – Zdravotnická záchranná služba 

150 – Hasičský záchranný sbor 

158 – Policie České republiky 

 

 

3) 

Učebnice str. 75 (Tísňové volání, Mimořádné události) 

PS str. 67 

Zápis do sešitu: 

VAROVNÉ SIGNÁLY  

Požární poplach – přerušovaný zvuk sirény 

Všeobecná výstraha – kolísavý zvuk sirény 

Nepřerušovaný zvuk sirény, který se ozývá každou první středu v měsíci přesně 

ve 12 hodin = kontrola systému varování. 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 24. 3.  

19. 3. Čtvrtek 

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

bread   [bred]   chleba 

roll   [rol]   rohlík 

cheese   [číz]   sýr 

egg   [eg]   vajíčko 

butter   [batr]   máslo 

ham   [hem]   šunka 

yoghurt   [jogrt]   jogurt 

milk   [milk]   mléko 

water   [vótr]   voda 

juice   [džús]   džus 

tea   [tý]   čaj 

I like   [aj lajk]   Já mám rád 

I don’t like  [aj don’t lajk]  Já nemám rád 

- WB str. 44 cv. 1,2 3 

 

23. 3. Pondělí 

- WB str. 45 cv. 4, 5, 6 

24. 3. Úterý 

- do sešitu Exercise book přeložit následující věty: 

1. Já mám rád mléko a sýr. 

2. Ona má na sobě dlouhou sukni. 

3. Já mám dvě červená auta. 

4. On není můj táta. 

5. Mně je 8 let. 

6. Já nemám rád šunku. 

7. On má na sobě zelenou bundu. 

8. Tyto kalhoty jsou krátké. 

9. Ta kniha je na lavici. 

10. Já mám dvě velké modré oči. 
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