
Český jazyk, Pajerová : pajerova@zsdolnikounice.cz,  

25. 3. – 31. 3. 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 budeme pokračovat v procvičování podstatných jmen. 

Zapište si do sešitu definici podstatných jmen a naučte se ji: 

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. 

Podstatná jména označujeme číslicí jedna. 

Pocvičíme v učebnici: 

s. 129/2a: Vyhledejte podstatná jména a zapište do příslušného sloupečku ve 

školním sešitu. 

s. 130/8 a): Přepište do školního sešitu věty s doplněnými vhodnými 

podstatnými jmény. 

c) Všechna podstatná jména ve větách podtrhněte a seřaďte podle abecedy. 

Čtvrtek: 

Učebnice:  

s.130/6 a, b: na průsvitku 

TEST!  Test: Písemná práce na vyjmenovaná slova po V: 

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova s. 56 f) – na cvičení je časový limit 10 minut. Po 

vypracování práce žákem, prosím, odešlete do úterý na můj mail. Test si můžete udělat i 

v jiný den. 

Písanka - s. 19 

Čítanka – s. 119 Kynkažu chce jiného kamaráda + úkoly (ústně nebo na volný 

list papíru) 

Pátek: 

Učebnice: 

s. 131/9: Přečtěte si článek, zdůvodněte pravopis podtržených slov, napište 

cvičení jako diktát nebo přepis do sešitu. Poté očíslujte věty tak, aby vzniklo 

souvislé vyprávění. 
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Sloh – s.108/1:  Pište do slohového sešitu. Pokud ho nemáte doma, tak pište na 

volný list papíru. Na pište do sešitu nadpis: Příprava na závod 

- Přečtěte si článek a pak se zavřenou učebnicí odpovězte na otázky. 

Odpovědi pište pod nadpis do sešitu:  

Co si měly děti vzít s sebou? Kolik dětí bylo ve třídě? V kterém družstvu 

byla Valery a v kterém Juraj? 

s. 110/2 a, b  odpovědi pište pod otázky 

Pondělí: 

Dnes podrobněji zopakujeme slovesa a zapíšeme si do sešitu jejich definici, 

kterou se naučíte: 

Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co 

se s nimi děje. 

Označujeme je číslicí 5. 

Procvičíme v učebnici: 

s. 132/3 vyhledejte v textu slovesa a vypište je 

s. 132/4 přepište do sešitu s vhodnými slovesy a nad slovesa napište číslo 5 

Čítanka:  

s. 122: Tři dobrodružství pana Kraka + úkoly (ústně nebo na volný list 

papíru) 

Úterý: 

Učebnice: 

s. 132/2: doplňte a přepište do školního sešitu. Poté určete, o jaký slovní druh 

se jedná, a zapište nad slovo příslušné číslo. Postup opakujte se všemi slovy. 

Nakonec s každým slovesem vymyslete větu (slovesa nechte ve stejném 

tvaru). 

V příloze Slovní druhy naleznete podrobnější výčet slovních druhů včetně 

definic. Můžete si ho vytisknout a pracovat s ním při plnění jednotlivých 

úkolů. 

Test: Písemná práce na vyjmenovaná slova po V: 

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova s. 56 f) – na cvičení je časový limit 10 

minut. Po vypracování práce žákem, prosím, odešlete na můj mail. 



 Příloha 1: Slovní druhy: 

1. Podstatná jména 

 

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů. 

Na podstatná jména rodu mužského si můžeme ukázat slovem 

ten: ten tatínek, ten pes, ten hrad, ten hluk, ten strach. 

Na podstatná jména rodu ženského si můžeme ukázat slovem 

ta: ta maminka, ta myš, ta košile, ta radost, ta jízda. 

Na podstatná jména rodu středního si můžeme ukázat slovem 

to: to dítě, to kuře, to auto, to úsilí, to létání. 

Podstatná jména jsou v čísle jednotném nebo množném. 

Podstatná jména označujeme číslicí 1. 

2. Přídavná jména 

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. 

Přidávají se k podstatným jménům rodu mužského, ženského i středního. Jsou 

stejného rodu a čísla jako podstatné jméno, ke kterému patří, např. velký dům, 

veselá dívka, malé kotě. 

Odpovídají na otázky Jaký? Který? Čí? 

Přídavná jména označujeme číslicí 2. 

3. Zájmena 

Zájmena jsou slova, která zastupují podstatná nebo přídavná jména ve větách. 

Zájmena také ukazují na osoby, zvířata a věci. 

Zájmena označujeme číslicí 3. 

4. Číslovky 

Číslovky vyjadřují čísla (jeden), počet (tři děti), pořadí (desátý), množství 

druhů (paterý) nebo kolikrát se něco vyskytuje (dvakrát). 

Odpovídají na otázky Kolik? Kolikátý? Kolikerý? Kolikery? Kolikrát? 

Kolikanásobný? 

Číslovky označujeme číslicí 4. 



5. Slovesa 

Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj. Říkají, co osoby, zvířata a věci dělají 

nebo co se s nimi děje. 

Slovesa označujeme číslicí 5. 

6. Příslovce 

Příslovce jsou slova, která určují místo (odpovídají na otázky Kde? Kam?), čas 

(odpovídají na otázku Kdy?) a způsob (odpovídají na otázku Jak?). 

Příslovce označujeme číslicí 6. 

7. Předložky 

Předložky stojí ve větě před podstatnými jmény, přídavnými jmény, 

číslovkami a zájmeny. Píšeme je zvlášť. 

Mezi předložky patří: k, u , v, s, z, bez, do, kromě, na, nad, o , od, okolo, mezi, 

mimo, pod, při, před, přes, vedle,… 

Předložky označujeme číslicí 7. 

8. Spojky 

Spojky spojují slova nebo věty. Mezi spojky patří: a, i, ani, nebo, anebo, či, ale, 

avšak, však, nejen, aby, ač, jakmile, jestliže, když, protože, třebaže, že, ba,… 

Spojky označujeme číslicí 8. 

9. Částice 

Částice jsou slova, které dávají větě platnost zvolání, přání nebo výzvy. Stojí 

nejčastěji na začátku věty. Částice jsou slova: ať, kéž, nechť, co, … 

Částice označujeme číslicí 9. 

10. Citoslovce 

Citoslovce vyjadřují city, nálady, výzvy (ach, au, ó) nebo hlasy a zvuky lidí 

(hej), zvířat (haf) a věcí (bum). 

Citoslovce označujeme 10. 



Matematika, Pajerová: pajerova@zsdolnikounice.cz,  

25. 3. – 31. 3. 2020: 

V rámci procvičování jakéhokoliv učiva je možné využít různé internetové 

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

Středa: 

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). 

Vypracování testu z učebnice! 

Na vypracování testu je stanovena jedna vyučovací hodina, tedy 45 minut. 

Žáci mají test ve žluté učebnici s. 55, stačí okopírovat (ideálně se zvětšením na 125%) a 

v časovém rozmezí vypracovat. V případě nouze lze test vyplnit na průsvitku přímo 

v učebnici.  Tento test můžete vypracovat i v jiný den v rámci tohoto období. Vaše 

vypracované práce, odevzdejte rodičům, aby je mohly poslat zpět do školy. Rodiče posílají 

tyto práce na moji mailovou adresu. Děkuji. 

Čtvrtek: 

Geometrie: Učebnice 3. díl (zelená): opakování s. 6 do sešitu geometrie 

cv. 1: narýsovat a Rozhodni zapsat správně do sešitu 

cv. 2: narýsovat a Rozhodni napsat správně do sešitu 

cv. 3: narýsovat podle obrázku, vyznačit barevně, Napiš a Rozhodni opsat 

správně do sešitu 

Pátek: 

Učebnice 3. díl (zelená): opakování násobilky 

- s. 3/1,3 slovní úlohy do školního sešitu (použít 2 neznámé x, y)s. 

- s. 3/4 na průsvitku nebo do školního sešitu 

Pondělí: 

Dnes se společně pustíme do první nové látky (doposud to bylo pouze 

opakování již probraného učiva) a to bude NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO 

OBOR NÁSOBILEK – Násobení násobků deseti. Ničeho se nelekejte, tato látka 

je velmi jednoduchá. 

Dnes začneme opakováním násobení 10: 



Číslo násobíme deseti tak, že k násobenému číslu připíšeme nulu! A to je vše. 

Procvičíme si to v učebnici 3. díl (zelená): 

- s. 19/1 na průsvitku či do školního sešitu 

- s. 19/2,3 slovní úlohy do školního sešitu 

 

Úterý: 

Dnes se naučíme násobit 20, 30 a 40. K tomu potřebujeme perfektně znát 

násobilku 2, 3 a 4, proto si je nejdříve zopakujte. 

Učebnice 3. díl (zelená): 

- s. 19/4 Pozorujte:  5.3 = 15   9.2 = 18 

5.30 = 150   9.20 = 180 

Dané číslo násobíme násobky 10 tak, že vynásobíme daným číslem počet 

desítek a k tomuto součinu připíšeme nulu! 

Opět to není nic složitého, pokud známe násobilku. Zkuste to procvičit v tomto 

cvičení -  první 3 sloupce na průsvitku či do sešitu. 

 

Opakovací test z matematiky: 

Na vypracování testu je stanovena jedna vyučovací hodina, tedy 45 minut. Tento 

test můžete vypracovat v kterýkoliv den v rámci tohoto období. 

Žáci mají test ve žluté učebnici s. 55, stačí okopírovat (ideálně se zvětšením na 

125%) a v časovém rozmezí vypracovat. V případě nouze lze test vyplnit na 

průsvitku přímo v učebnici. V tomto případě je potřeba test vyfotit a následně 

poslat. 

Vaše vypracované práce, odevzdejte rodičům, aby je mohly poslat zpět do školy. 

Rodiče posílají tyto práce na moji mailovou adresu. Děkuji. 

 

 

  



ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

25. – 31. 3. 

27. 3. (Čtvrtek), 30. 3. (Pondělí),  

- opakovat veškerou slovní zásobu nejlépe na aplikaci Quizlet.com – je nutné se zaregistrovat a 

přihlásit se k mé třídě Eva’s English, Grade 3, Dolni Kounice  

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ: 

1. Klikněte na následující odkaz: https://quizlet.com/join/AbFnhJmK3  

 

2. Klikněte na Sign up for free to request access 
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3. Nutná registrace – máte více možností (první dvě možnosti jsou nejrychlejší) 

 1. Přihlásit pomocí Google účtu (pokud ho již máte) 

 2. Přihlásit se pomocí Facebooku (pokud ho již máte) 

 3. Provést úplnou registraci pomocí emailu a vyplnit následující tabulku (buďto se přihlásíte 

jako rodič nebo přihlásíte své dítě, záleží na vás) 

 

4. Klikněte na Sign up, mělo by se vám otevřít následující okno, kde klikněte na Or continue to free 

Quizlet 



 

5. Otevře se vám následující okno, kde klikněte na Join Class 

 

6. Gratuluji, to by mělo být vše pro správnou registraci   

7. Odhlášení pomocí uživatelského kolečka v pravém horním rohu, dáte možnost Log out 



 

 

JAK SE DO APLIKACE OPĚTOVNĚ PŘIHLÁSIT A PRACOVAT S NÍ? 

1. Jděte na www.quizlet.com, pokud vám nejde, zkuste následující odkaz https://quizlet.com/ 

 

2. V pravém horním rohu dáte již možnost Log in (kdo se přihlašoval přes Google nebo Facebook, 

přihlásí se jako minule), ti co se přihlašovali přes mail, zadají svoje uživatelské jméno a heslo a dají 

Log in (viz následující obrázek) 

http://www.quizlet.com/
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 3. Klikněte na svou třídu v levém sloupci (Eva’s English, Grade 3, Dolni Kounice) 

 

 

4. Důležité mít žlutě vyznačené Sets (Sady), ve kterých si můžete vybírat, kterou slovní zásobu zrovna 

chcete procvičovat 



 

5. Pod tím máte vypsané různé sady (Family, Christmas, Clothes , …). Jsou tam i sady, které jsme 

zatím neprobírali, ty dělat samozřejmě nemusí.  

6. Vyberte si jednu sadu, kterou chcete procvičovat (např. Clothes). Otevře se vám následující okno, 

kde můžete využít různé možnosti procvičování (pro naučení část Learn, pro nácvik psaní část Write, 

pro poslech Spell, testování Test). Dále mohou využít dvě hry Match (spojují k sobě anglické a české 

slovíčko) a Gravity (než spadne meteorit musí správně slovíčko napsat)   

 

7. Věřím, že děti jsou v dnešní době na počítači tak intuitivní, že jim to půjde samo. Ať chudáci 

nemusí jen psát. Přeji hodně štěstí s touto aplikací 

31. 3. Úterý 

- vyplnit online kvíz: https://forms.gle/Nkc7NjZfGz7M8r347 

https://forms.gle/Nkc7NjZfGz7M8r347


Prvouka, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 25. 3. – 31. 3. 2020 

 

1)Učebnice str. 76 – ABC OCHRANY ZDRAVÍ 

    PS str. 70 

 

 

2)Učebnice str. 77 – DISKUSNÍ FÓRUM 

    PS str. 71 
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Prvouka, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 25. 3. – 31. 3. 2020 

Ověření  - ofoťte, prosím,  odpovědi 1 až 15 a odešlete na mou mailovou adresu. Straková 

    PS str. 70 
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