
3. A, český jazyk, Pajerová: pajerova@zsdolnikounice.cz, 20. 4. – 24. 4. : 

Pondělí (2H): 

Dnes se budeme zabývat rozdělením slovních druhů na slova ohebná a slova 

neohebná. Ale nejdříve si zopakujeme slovní druhy, které již známe. 

Přepiš věty do sešitu a urči slovní druhy, které už znáš. (napiš nad ně správné číslo slovního 

druhu): 

Malá víla Zvonilka seděla na žlutém kvítku pampelišky a tiše plakala. Přišel k ní 

skřítek Lísteček a přinesl ji její ztracený kouzelný hřebínek a dva kapesníky. 

 

Zapíšeme si do školního sešitu: (nebo vystřihněte a nalepte) 

Slova ohebná a slova neohebná 

Slova ohebná jsou slova, které mohou mít různé tvary. Patří mezi ně podstatná 

jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa. 

Slova neohebná svůj tvar nemění. Patří sem příslovce, předložky, spojky, 

částice a citoslovce. 

Ukážeme si to na podstatných jménech dub, veverka, místečko: 

(ten) dub –  tvary slova: dubu, dubě, dubem, duby, dubů, dubům, dubech 

(ta) veverka – tvary slova: veverky, veverku, veverce, veverko, veverkám, veverkách, 

veverkami 

(to) místečko – tvary slova: místečka, místečku, místečkem, místeček, místečkům, 

místečkách, místečky 

Můžeš se podívat i na video na slovní druhy ohebné a neohebné: 

youtube – do vyhledávače skopíruj https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ 

Procvičíme si to i v učebnici: 

s. 156/1a, b: přečtěte si článek a všímejte si různých tvarů slova veverka, poté úkoly zapište 

do sešitu 

s. 157/4 pouze si přečti pohádku O vráně, sýru a lišce  

Úterý: 

Dnes budeme pokračovat v rozlišování různých tvarů podstatných jmen. 

Nejdříve ale krátké procvičení naučených slovních druhů. 

Přepiš věty do sešitu a urči slovní druhy, které znáš. (napiš nad ně správné číslo slovního 

druhu): 
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 Pět hnědých koťátek včera rychle běželo přes květinovou louku. Dnes sedí u modrého 

rybníka. 

Učebnice: 

s. 162/1: přečtěte si oba texty 

s. 163/4: školní sešit 

Středa: 

Dnes se naučíme pády podstatných jmen.  

Učebnice: 

s.163/5: ústně se ptáme na vyznačená podstatná jména 

Zapíšeme si do školního sešitu: (nebo vystřihněte a nalepte) 

Pád podstatných jmen 

Podstatná jména se skloňují.  

Svými tvary vyjadřují různé pády. Rozlišujeme sedm pádů. 

Pádovými otázkami zjistíme, o který pád jde. 

Ptáme se vždy celou dvojicí tázacích zájmen.  

Pádové otázky: 

1. pád: kdo, co?   doktor, kolo 

2. pád: (bez) koho čeho?  doktora, kola 

3. pád: (ke) komu, čemu?  doktoru (doktorovi), kolu 

4. pád: (vidím) koho, co?  doktora, kolo 

5. pád: oslovujeme, voláme  doktore! 

6. pád: (o)kom, (o) čem?  doktoru (doktorovi), kole 

7. pád: (s) kým, čím?   doktorem, kolem 

(v závorkách jsou uvedeny pomocná slova) 

Naučte se pádové otázky nazpaměť. Může vám pomoci i video: 

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

Poté se znovu zkuste zeptat na vyznačená podstatná jména v učebnici s. 163/5. Nezapomeňte, 

ptáme se vždy celou dvojicí tázacích zájmen. 

Čtvrtek (2H): 

Dnes budeme procvičovat pády podstatných jmen. Opět ale nejdříve krátké 

opakování slovních druhů. 

Přepiš věty do sešitu a urči slovní druhy, které znáš. (napiš nad ně správné číslo slovního 

druhu): 

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


Malá chalupa stojí u dvou vysokých topolů. Nemocný Franta pije teplý čaj. 

Učebnice: 

s. 164/6: do školního sešitu 

s. 165/8 ústně a 9 do školního sešitu 

Dále můžeme procvičit na školákově: 

https://skolakov.eu/ 

Písanka s. 21 

Pátek (2H): 

Dnes procvičíme naučené slovní druhy a pády podstatných jmen. 

Přepiš věty do sešitu a urči slovní druhy, které znáš. (napiš nad ně správné číslo slovního 

druhu): 

Po ránu na zelené trávě visí obrovské kapky rosy. Malý Tomáš hlasitě zpívá večer 

v posteli. 

Učebnice: s. 166/12 na průsvitku 

Zapíšeme si do školního sešitu: (nebo vystřihněte a nalepte) 

Pozor! 

Některé tvary podstatných jmen jsou stejné ve více pádech. 

 Proto se při zjišťování pádu musíme ptát oběma pádovými otázkami. 

 

Procvičíme v učebnici: s. 166/13 do školního sešitu 

Dále můžeme procvičit na školákově: 

https://skolakov.eu/ 

Čítanka: s. 136 O lháři z irské země 

V případě nejasností se na mě můžete kdykoli obrátit.  
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3. A, Matematika, Pajerová: pajerova@zsdolnikounice, 20. 4. – 24. 4.:  

Pondělí: 

Dnes si vyzkoušíme násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem. 

Jak to budeme dělat? Pozoruj! 

3. 14 = 3. (10 + 4) = (3. 10) + (3.4) = 30 + 12 = 42 

Postup: Číslo 14 si rozdělíme na desítky a jednotky. Nejdříve vynásobíme 

desítky, pak jednotky. Součty nakonec sečteme. 

Pokud zvládnete příklady vypočítat bez mezi výpočtů, napište rovnou výsledek. 

V opačném případě si příklady rozepište, jak potřebujete. 

Podívejte se na vzorové příklady v učebnici na s.25/1 a poté zkuste vypočítat 

příklady s násobením čísla 11. 

Dále procvičte násobení čísla 12 a 13 v učebnici s. 25/2. 

Úterý: 

Procvičíme si násobení čísel 14, 15, 16 a 17: 

- učebnice s. 25/2 zbylé dva sloupečky na průsvitku či do sešitu podle 

potřeby 

- s. 26/9 první dva sloupce na průsvitku či školního sešitu dle potřeby 

- s. 26/8 slovní úlohu do školního sešitu 

Středa: 

Procvičíme si násobení čísel 18, 19 a 20 jednociferným činitelem: 

- učebnice s. 26/9 zbylé 3 sloupečky na průsvitku či do školního sešitu dle 

potřeby 

- učebnice s. 27/20 slovní úlohu do školního sešitu 

Čtvrtek: 

Dnešní hodinu budeme pokračovat v porovnávání úseček. 

V učebnici na s. 24 si zopakujeme, jak můžeme porovnávat úsečky. 

Nezapomeňte! 

Shodné úsečky mají sobě rovné délky. 

Úsečky, jejichž délky se nerovnají, nejsou shodné. 

Můžete si tuto látku zopakovat i v matýskově matematice: 



 video 
postup: youtube – do vyhledávače zadat porovnávání úseček - 
kliknout na tato videa: 
Porovnávání úseček, shodné úsečky. Geometrie 3. roč, strana 10, úvod 
Porovnávání úseček pomocí kružítka. Geometrie 3. roční 
k, strana 10, úvod B 
Porovnávání úseček, shodné úsečky. Geometrie 3. ročník, strana 10, cvičení 1,2 
Přenášení úsečky pomocí kružítka, Geometrie 3. ročník, str. 55 
Porovnávání úsečky pomocí kružítka, geometrie 3. ročník, str. 55 

 

Nyní se můžeš vrhnout na úkoly v učebnici s. 24/1, 2, 3 

Pátek: 

Dnes ještě procvičíme násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem. 

- Učebnice s. 26/12 na průsvitku či do školního sešitu dle potřeby 

- Další procvičení na školákově či v matýskově matematice: 

https://www.matyskova-matematika.cz/ 

https://skolakov.eu/  - vybrat Matematika 3. třída – Násobení a dělení mimo 

obor násobilek – Hravé násobení nebo Počítání s káčátky 

V případě nejasností se na mě můžete kdykoli obrátit. 
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3.A  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

20. – 24. 4.  

 

Pondělí 20. 4.  

- zapsat si do slovníčku následující slovíčka: 

pet  [pet]  mazlíček 

dog  [dog]  pes 

cat  [ket]  kočka 

fish  [fiš]  ryba 

mouse  [maus]  myš 

budgie  [badží]  andulka 

swim  [svim]  plavat 

jump  [džamp] skákat 

run  [ran]  běhat 

fly  [fláj]  létat 

- WB str. 50 cv. 1, 2, 3 

 

Úterý 21. 4.  

- WB str. 50 cv. 4 (doplnit podle učebnice str. 51 cv. 2) 

- WB str. 51 cv. 5, 6, 7 

 

Čtvrtek 23. 4. 

- procvičovat na Quizletu lekci My pet (část Learn, Write, Test, Match, Gravity) 

- udělat online kvíz Fruit and vegetables: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2k7pAouCl7X5UHKJdO0prYcAk8UCxaDTiMQZ80oh46f

EWUA/viewform?usp=sf_link 
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Prvouka, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 20_24_duben_zadání 

 

1. BEZOBRATLÍ  ŽIVOČICHOVÉ 

 

Učebnice str. 60 – pozorně si přečti text a do sešitu udělej zápis s obrázkem libovolného 

bezobratlého živočicha.  

 

ZÁPIS: 

Bezobratlí živočichové nemají žádné obratle ani kosti. 

Jejich největší skupinou je hmyz (např. včely, čmeláci, brouci, motýli, vážky).  

Najdeme je všude (na souši, ve vzduchu, ve vodě). 

 

 

2. ČÍM SE ŽIVÍ  ŽIVOČICHOVÉ 

 

Učebnice str. 61  - pozorně si přečti text a do sešitu udělej zápis, můžeš doplnit obrázkem. 

 

ZÁPIS: 

 Živočichové podle druhu potravy 

1. býložravci 

2. masožravci 

3. všežravci  

 

3. ČÍM SE ŽIVÍ ŽIVOČICHOVÉ  

     PS str. 54  

 Dobrovolný úkol pro zájemce – PS str. 55 
 Dobrovolný úkol – vyzkoušej Google kvíz: zmáčkni na klávesnici počítače Ctrl a 

kurzorem, který se po najetí na modrý odkaz změní v ručičku, klikni. Kvíz se ti otevře a 

ty jen označíš správné odpovědi. Odešleš.  

https://forms.gle/Pho3QP785sCCFpBG9,  

 

Ať se ti práce podaří, zkus pracovat co nejvíce sám bez porady s rodiči. Ty pověř 

kontrolou. Hezké dny! Marie Straková 
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