
Český jazyk, Pajerová : pajerova@zsdolnikounice.cz,  

 25. 3. - 1. 4. 2020: 

V rámci procvičování jakéhokoliv učiva je možné využít různé internetové 

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

Středa: 

Dnes zopakujeme podstatná jména na pracovním listě. 

(V závěru zadání nalezneš dva pracovní listy, vytiskni si je a hurá do práce.) 

- Na první listu máš podstatná jména v domečku rozdělena do sloupečků 

podle jednotlivých rodů. 

Zapíšeme do školního sešitu: 

Rod podstatných jmen 

U podstatných jmen určujeme 3 rody:  

1. Rod mužský (ten): (ten) otec, (ten) pes, (ten) smutek 

2. Rod ženský (ta): (ta) dívka, (ta) růže, (ta) láska 

3. Rod střední (to): (to) kuře, (to) dítě, (to) malování 

Každé podstatné jméno můžeme zařadit k jednomu rodu! 

 

- Pozorně si přečtěte první část pracovního listu a pak se vrhněte na cvičení 

1 – do obrázků připiš buď O (osoba) nebo Z (zvíře) nebo V (věc). Pokud 

chceš, můžeš obrázky vymalovat. 

- Ve cvičení 2 rovnou čarou podtrhni podstatná jména. Je jich celkem 11. 

Máš to správně? 

- Na druhém pracovním listě ve cvičení 3 dopiš různé názvy a pak pokračuj 

cvičením 4, 5, 6. 

Čtvrtek: 

Dnes se naučíme poznat číslo podstatných jmen. 

Zápis do školního sešitu: 

Číslo podstatných jmen 

Podstatná jména mají zpravidla číslo jednotné a číslo množné. 

Číslo jednotné vyjadřuje, že jde o jednu osobu, zvíře nebo věc. 



Číslo množné vyjadřuje, že jde o více osob, zvířat či věcí. 

Učebnice: 

s. 158/1: Přečtěte si článek a porovnejte tvary vyznačených podstatných jmen. 

Všimli jste si? V prvních větách jsou podstatná jména v čísle jednotném, 

v druhých větách v čísle množném. 

s. 159/2: Napište nový Pavlínin seznam do školního sešitu. 

s. 159/3a,b) do školního sešitu 

c) stačí ústně 

Čítanka – s. 128 přečtěte si jarní báseň od Michala Černíka 

Pátek: 

Sloh – ve slohu budeme pokračovat v orientaci na mapě. 

Přečtěte si znovu článek v učebnici s. 108/1. Otevřete si slohový sešit, kam jste 

minulý pátek zapisovali úkoly k článku (nebo příslušný list papíru) a vezměte si 

řešení úkolů z minulého týdne. 

- Nejdříve si zkontrolujte, zda jste správně odpověděli na otázky k cv. 1. 

- Nyní si zkontrolujte cv. 2. Všechny názvy, které jste měli špatně, si znovu 

pod cvičení napište správně. Pak zkontrolujte podtrhnutí a případně 

opravte. 

- Znovu si pečlivě prohlédněte plánek, popř. si ho vytiskněte. 

- Pak si čtěte a ukazujte, kudy běželo červené družstvo – s. 110/3 

- Zapište zastávku červeného družstva – s. 110/4b 

- s. 110/5 – odpovězte celou větou na otázky 

- s. 111/6a) stejně sledujte i trasu zeleného družstva a odpovězte na úkoly 

b, c, d, e) 

- s. 111/7 doplňte větu 

 

Pondělí: 

Dnes budeme procvičovat rod a číslo podstatných jmen. 

Vezměte si volný list papíru a vytvořte si na něm následující tabulku (tabulka ať 

je přes celou stranu, abychom do ní mohli připisovat další podstatná jména): 

 

 



 Rod mužský Rod ženský Rod střední 

Číslo jednotné    

Číslo množné    

 

s. 160/2: zařaďte podstatná jména do tabulky 

s. 161/5: vyhledejte v článku podstatná jména a zařaďte je do tabulky 

s. 161/4 a, b: do školního sešitu 

Písanka: s. 20 

Čítanka: s. 129 – 131 článečky týkající se Velikonoc 

Úterý: 

Dnes se budeme učit přídavná jména. 

Zapíšeme si do školního sešitu a naučíme se: 

Přídavná jména jsou slova, která vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí. 

Na přídavná jména se ptáme otázkami: Jaký? Jaká? Jaké? Který? Která? 

Které? Čí? 

Přídavná jména označujeme číslicí 2. 

 

Učebnice: 

s. 135/4 přečtěte si článek a zkoušejte se zeptat na vyznačená přídavná jména 

b, c, d) do školního sešitu 

s. 135/5: napište ve správném pořadí přídavná jména, která doplníte, aby článek 

dával smysl. 

s. 135/6: opište tato slova do sešitu a nad každé slovo napište příslušné číslo 

slovního druhu, poté přídavná jména užijte ve větách. 



 

 

 



 



Matematika, Pajerové: pajerova@zsdolnikounice.cz, 1. 4. – 7. 4. : 

Středa: 

Dnes se naučíme násobit 50 a 60, k tomu potřebujeme znát dokonale násobilku 5 

a 6. 

Postupovat budeme stejně jako u násobení 20 či 30 : 

Pozorujte: 2.5 = 10   5.6 = 30 

2.50 =100   5.60 = 300 

Učebnice 3. díl (zelená): 

- s.19/4 poslední 2 sloupce na průsvitku či do školního sešitu 

- s. 19/5,6 do školního sešitu 

Čtvrtek: 

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

s. 6/4: narýsujte úsečku podle daného postupu a zapište její velikost 

s. 11: Přečtěte si celou stránku a zapište si zápis do sešitu geometrie: 

 Přenášení úseček – úsečky shodné 

Úsečku PM, která má stejnou délku jako úsečka AB, lze sestrojit 3 způsoby: 

1) pomocí měřítka 

2) pomocí proužku papíru 

3) pomocí kružítka 

Pomocí měřítka sestrojíme na přímce p úsečku PM, která má stejnou délku jako 

úsečka AB: 

Postup:  1. Změříme úsečku AB 

  2. Na přímce p zvolíme bod P. 

  3. Sestrojíme bod M tak, aby /PM/ = /AB/. 

Úsečky AB a PM jsou shodné. Zapisujeme …  

(doplňte podle knížky zápis shodnosti do sešitu, poté dle postupu na rýsujte 

úsečku PM pomocí měřítka, poté pomocí proužku papíru a nakonec pomocí 

kružítka) 
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Pátek: 

Učebnice 3. díl (zelená): 

Dnes se naučíme násobit 70, 80 a 90, k tomu potřebujeme znát násobilku 7, 8 a 

9. Zopakujte si ji. 

Při učení nové látky budeme postupovat jako v předchozích dnech: 

Pozorujte: 7 . 8 = 56   5 . 7 = 35  6 . 9 = 54 

  7 . 80 = 560   5 . 70 = 350  6 . 90 = 540 

Učebnice 3. díl (zelená): 

s. 20/7: první 3 sloupce na průsvitku nebo do školního sešitu 

s. 20/8,9: slovní úlohy do školního sešitu 

Pondělí: 

Dnes se naučíme násobit 100. Dané číslo násobíme stem tak, že k tomuto číslu 

připíšeme dvě nuly. 

s. 20/7 poslední sloupec na průsvitku nebo do školního sešitu 

s. 21/15 na průsvitku nebo do školního sešitu 

s. 21/13 do školního sešitu 

s. 21/16 slovní úloha do školního sešitu 

Úterý: 

s. 20/10 na průsvitku nebo do školního sešitu 

s. 21/14 do školního sešitu 

Středa: 

Vhodné zařadit test! (podrobnosti na konci zadání) 

Dnes se společně začneme věnovat DĚLENÍ NÁSOBKŮ DESETI 

JEDNOCIFERNÝMI ČÍSLY. Tuto látku nalezneš v učebnici na straně 22. 

s. 22/1a) napiš si na řádek, kolik desítek mají čísla v učebnici.  

Poté zkontroluj své odpovědi v závorce (4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20). 



b) podívej se na příklady, při výpočtu postupuj stejně jako oni v růžovém 

rámečku. Zkouška se provádí násobením jako u každého dělení. Vypočítejte oba 

sloupce i se zkouškou. 

s. 22/2,3 vyzkoušej si i slovní úlohy na dělení do školního sešitu 

 

Test: Násobení násobků deseti 

Na tento test je časový limit max. 15 minut. Je vhodné cvičení žákovi 

okopírovat a on následně vyplní. Pokud není tato možnost k dispozici, žák 

čitelně vyplní na průsvitku. Po skončení práce či po 15 minutách, je potřeba 

naskenovat či ofotit vypracovanou práci a poslat na mailovou adresu: 

pajerova@zsdolnikounice.cz. Tento test může být ohodnocen známkou. 

Testovací cvičení naleznete v učebnici s. 21/17. 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

1. – 7. 4. 

2. 4. Čtvrtek 

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

fruit   [frujt]   ovoce 

apple   [epl]   jablko 

orange   [orindž]   pomeranč 

banana   [banána]  banán 

pear   [pér]   hruška 

plum   [plam]   švestka 

lemon   [lemn]   citron 

- WB str. 46 cv. 1,2 

- na quizletu trénovat lekci Food (část Learn, Write) 

6. 4. Pondělí 

- WB str. 46 cv. 3, str. 47 cv. 4,5 

- na quizletu trénovat lekci Food (část Test, Match, Gravity) 

7. 4. Úterý 

- na quizletu trénovat lekci Věty duben (část Learn, Write) 

- kdo není na quizletu věty přeložit do sešitu: 

1. Toto je moje sestra. 

2. On není můj bratr. 

3. On má na sobě zelenou čepici. 

4. Ona má na sobě nové šaty. 

5. Já mám dvě babičky. 

6. Já mám dvě nohy. 

7. Já mám rád šunku a rohlíky. 

8. Já nemám rád vajíčka. 

- udělat online kvíz: https://forms.gle/xs9K4vHBy9Woy6o68 - u online kvízu se dívám na výsledky a 

připisuju ještě nějaké bodíky, kdy děti zapomenou třeba napsat velké písmeno na začátku věty či 

tečku na konci věty. Tudíž výsledný počet bodů může být vyšší. 
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Prvouka, 3. ročník, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 1. – 7. 4. 2020 

 

Zadání úkolu: ŽIVOČICHOVÉ  - Společné znaky živočichů 

 

1)Přečti si text v učebnici na str. 56 a 57. 

Do sešitu si postupně jednotlivé znaky zapisuj (jsou v učebnici podbarveny zeleně) – je jich 6. 

 

 

2)ZÁPIS DO SEŠITU: 

Společné znaky živočichů 

 Přijímají vodu a potravu, vylučují 

 Dýchají 

 Reagují na změny v přírodě 

 Pohybují se, okolí vnímají smysly 

 Rostou a vyvíjejí se 

 Rozmnožují se 

Dobrovolný úkol – doplň zápis obrázkem 

 

3)PS str. 51 – nehodící se škrtni, úkol domeček splň ústně. 

 

Nic neodesílej, ověření znalostí bude příště. Příjemné učení! Straková 
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