
3. A, český jazyk, Pajerová: pajerova@zsdolnikounice.cz, 27. 4. -1. 5. :  

Pondělí (2H): 

Dnes budeme opakovat mluvnické kategorie podstatných jmen, které jsme se v minulých týdnech 

naučili. Krátce si je zopakujeme. 

U podstatných jmen určujeme pád, číslo a rod. 

Pádů máme 7: 

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 

Nezapomeňte: Ptáme se vždy celou dvojicí tázacích zájmen! 

Číslo:  Podstatná jména mají zpravidla číslo jednotné a číslo množné. 

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

 Př. (ten) kluk, (ta) dívka, (to) dítě 

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

 Př. (ti) muži, (ty) hrady, ženy, (ta) města 

Rod:  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! 

A teď si je procvičíme v učebnici: 

s. 164/6 Nyní nebudeme již přiřazovat podstatná jména k pádovým otázkám, ale vypište zvýrazněná 

podstatná jména do sešitu a u každého určete pád, číslo a rod. Pozor: určujte vždy ve větě. 

Čítanka s. 138 článek Boháč a chudák 

Úterý: 

Dnes si vysvětlíme další slovní druh, a to předložky. 

Zapíšeme si do sešitu (či vlepíme): 

Předložky patří mezi neohebné slovní druhy, nemění tedy svůj tvar. 

Předložky jsou slova, která se obvykle pojí s podstatnými jmény: 

př. před domem, v domě, vedle domu, na domě, k domu atd. 

Mohou stát ve větě také před přídavnými jmény, číslovkami či zájmeny. 



Označujeme je číslem 7. 

Nyní se můžete podívat na vysvětlení předložek na videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wnz14JLUhts  

Procvičíme v učebnici: s. 141/1 ústně -  doplňte vhodné předložky, aby vyprávění dávalo smysl 

Dobrovolné úkoly: pracovní list Předložky cv. 1, 2 

Středa: 

Dnes si připomeneme psaní a vyslovování předložek. 

Píšeme: 

Předložky jsou samostatná slova, proto je píšeme vždy zvlášť! 

Vyslovujeme: 

Slova mívají na první slabice slovní přízvuk. Slovní přízvuk je zesílení hlasu. 

Předložky máme neslabičné (netvoří slabiku – s, k, v, z), které se vyslovují dohromady se slovem, 

před kterým stojí. Přízvuk je na první slabice toho slova.      př. s mámou, k vozu, v poli, z domu. 

Jednoslabičné předložky (za, ke, pod, o, před, do,u, na …) se také vyslovují dohromady se slovem, 

před kterým stojí. Slovní přízvuk však klademe na předložku.     př. do práce, za zdí, ve škole, bez 

Petra, o Janě. 

Předložky mohou být také víceslabičné (vedle, mimo, okolo, mezi, podle, kromě), zde je přízvuk na 

první slabice předložky.      př. vedle domu, podle plotu, okolo zahrady. 

Procvičíme v učebnici na s. 143/5a – do školního sešitu vypište neslabičné předložky a zvlášť jednoslabičné 

předložky a teď TEST! – informace na konci zadání 

Dobrovolné úkoly: pracovní list Předložky cv. 3, 4, 5, 6 

Čtvrtek (2H):  

 Dnes se naučíme spojky. 

Zapíšeme si do sešitu nebo vlepíme: 

Spojky patří mezi neohebné slovní druhy, nemění tedy svůj tvar. 

Spojky jsou slova, která spojují věty nebo slova. Nejčastější spojky jsou:                                      

a, i, ani, nebo, ale, avšak, aby, že, když, než, protože, jestliže… 

Označujeme je číslem 8. 

Můžete se podívat na vysvětlující video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6VcSvFo3_OE  

Procvičíme v učebnici na s. 144/1 ústně a 2a  na průsvitku, pak pracovní list Spojky cv. 3 

Písanka: s. 22 

Dobrovolné úkoly: pracovní list Spojky – ostatní cvičení 

Pátek:  Státní svátek 

https://www.youtube.com/watch?v=Wnz14JLUhts
https://www.youtube.com/watch?v=6VcSvFo3_OE


 

 

 



 

 

 



Zadání testu: 

Na tento test není zadán časový limit. Test žákovi vytiskněte a on následně vyplní. Po 

skončení práce, je potřeba naskenovat či ofotit vypracovanou práci a poslat na mailovou 

adresu: pajerova@zsdolnikounice.cz. Test může být ohodnocen známkou. 

 

TEST pro 3. ročník ZŠ: Opakování probraných jevů 

1. Doplňte i, í /y, ý. 

Prohrál b_tvu, skleněná pokl_čka, úm_slný čin, sp_cí Pep_k, 

prázdná kas_čka, v_nikající v_svědčení, nízká z_dka, zb_tky 

potrav_n, obdělává pol_čko, m_strovské dílo, rozčep_řený 

vrabec, os_řelé dítě, v_šková budova, třese se z_mou. 
 

2. Doplňte do slov chybějící písmena (ž/š, z/s, v/f, d/t, ď/ť). 

V koží_ku, s prová_kem, bez Žo_ky, k bu_ce, přes la_ku, na 

kní_ky, v termo_kách, před obrazo_kami, pa_ka chleba,  

v lo_kách. 
 

3. Doplňte správné písmeno (b/p). 

Kamenný žla_, vysoký slou_, vrkající holu_, čerstvý chlé_, psát 

bez chy_, keramický stře_, sli_ věrnosti, dobrý vti_. 
 

4. Dopište synonyma k daným slovům. 

louže -      nádherný – 

vylezl -      hlasitě – 

vyprávěl -     chlapci –  
 

5. Dopište antonyma(opozita) k daným slovům. 

skončit -     přijíždí –  

špatně -      vpředu – 

první -      vesele –  
 

6. Dopište slova nadřazená. 

a) Smrk, borovice, dub, třešeň, modřín –  

b) Lyže, brusle, kolo, snowboard –  

c) Dorty, košíčky, kremrole, věnečky, indiánky, koláčky -  

mailto:pajerova@zsdolnikounice.cz


3. A, Matematika, Pajerová: pajerova@zsdolnikounice, 27. 4. – 1. 5.: 

Pondělí: 

Dnes se budeme věnovat opakování. Nejdříve zopakujeme písemné sčítání a odčítání, poté 

převody jednotek a nakonec zaokrouhlování. 

Písemné sčítání a odčítání: 

- Učebnice: s. 25/5 na průsvitku (nemusí být zk) 

- Dobrovolné:  https://skolakov.eu/matematika-3-trida - vybrat písemné sčítání a 

odčítání (jakékoliv cvičení) 

Převody jednotek: 

- Učebnice: 29/9,10 na průsvitku 

Zaokrouhlování na desítky: 

- Učebnice: s. 28/6 do školního sešitu 

Zaokrouhlování na stovky: 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/zaokrouhlovani 

Úterý: 

Dnes zopakujeme násobení násobků deseti a dělení násobků deseti jednocifernými čísly. 

Násobení: 

- Učebnice: s. 21/ 12 na průsvitku 

- Dobrovolné:  

 https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek 

- vybrat počítání v oblacích nebo hravé násobení 

Dělení: 

- učebnice: s. 22/5 do školního sešitu 

Středa: 

Dnes si zopakujeme násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem a napíšeme si 

opakovací test. 

- Učebnice: s. 27/ 15 na průsvitku 

- Dobrovolné: 

 https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek 

- vybrat počítání s káčátky 

- TEST – podrobnosti na konci zadání 

Čtvrtek: 

Dnes se naučíme tvořit střed úsečky pomocí proužku papíru, ale hlavně pomocí kružítka. 

Střed úsečky pomocí proužku papíru: 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/zaokrouhlovani
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek


- Učebnice: s. 24/5 – přečti si pozorně postup, poté narýsuj do sešitu libovolnou úsečku 

AB a na základě postupu vytvoř střed úsečky AB. Kontrolu správnosti proveď pomocí 

pravítka: úsečka AS musí být shodná s úsečkou SB 

Střed úsečky pomocí kružítka: 

- Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=yMSPYvs9B74 

 

- Učebnice: s.24/4 – narýsuj přímku n, na ní vyznač libovolné body E, F a kružítkem 

sestroj střed úsečky. 

Postup sestrojení středu úsečky EF: Kružítko libovolně rozevřeme. Zabodneme 

kružítko do bodu E a vytvoříme nad úsečkou a pod úsečkou oblouček. Kružítko necháme 

stejně rozevřené a zabodneme do bodu F a narýsujeme znovu oblouček nad úsečkou a pod 

úsečkou. Oba obloučky se musí protnout. Poté vezmeme pravítko a přiložíme ke středům 

obou obloučků. Tam, kde se nám pravítko protne s úsečkou, je náš střed úsečky. 

Dobrovolné: Zkuste si pomocí kružítka narýsovat středy dalších libovolných úseček. 

Pátek: 

Státní svátek 

Test! 

Zadání testu: 

Na tento test není zadán časový limit. Test žákovi vytiskněte a on následně vyplní. Po 

skončení práce, je potřeba naskenovat či ofotit vypracovanou práci a poslat na mailovou 

adresu: pajerova@zsdolnikounice.cz. Test může být ohodnocen známkou. 
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Test pro 3. ročník ZŠ: Násobení a dělení mimo obor násobilek 

1. Vypočítej. 

60 ∙ 2 =     2 ∙ 70 = 

6 ∙ 90 =     6 ∙ 30 = 

3 ∙ 40 =     3 ∙ 80 = 

8 ∙ 60 =     8 ∙ 50 = 

7 ∙ 60 =     7 ∙ 90 = 

 

2. Vypočítej. 

50 + 40 ∙ 3 = 

20 + 60 ∙ 70 = 

30 + 50 ∙ 40 = 

40 + 20 ∙ 9 = 

 

3. Vypočítej. 

100 ∙ 9 – 50 = 

100 ∙ 4 – 36 = 

100 ∙ 6 – 81 = 

100 ∙ 2 – 57 = 

 

4. Vypočítej. 

140 : 2 =      200 : 2 = 

210 : 3 =      60 : 3 = 

320 : 4 =      200 : 4 = 

350 : 5 =      540 : 6 = 

480 : 6 =      630 : 7 = 

490 : 7 =      560 : 8 = 

360 : 9 =      400 : 10 = 



3.A  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

27. 4. – 1. 5. 

 

Pondělí 27. 4. 

- zapsat si následující slovíčka do slovníčku 

walk  [volk]  chodit 

stop  [stap]  zastavit 

turn  [tәrn]  otočit se 

right  [rajt]  doprava 

left  [left]  doleva 

 

- WB str. 52 cv. 1, 2 

 

Úterý 28. 4.  

- gramatika – přítomný čas průběhový 

 - v angličtině, když chceme vyjádřit, že něco děláme zrovna v tuto chvíli (právě teď)  

  použijeme přítomný čas průběhový 

 - jak se tvoří? – pomocí slovesa být (to be) a významového slovesa ve tvaru ing 

I AM JUMPING  - JÁ TEĎ SKÁČU  I am not jumping – Já teď neskáču 

YOU ARE JUMPING -  TY TEĎ SKÁČEŠ  You are not jumping – Ty teď neskáčeš. 

HE IS JUMPING  -  ON TEĎ SKÁČE  He is not jumping – On teď neskáče 

SHE IS JUMPING -  ONA TEĎ SKÁČE She is not jumping – Ona teď neskáče 

IT IS JUMPING  -  TO TEĎ SKÁČE  It is not jumping – To teď neskáče. 

- WB str. 52 cv. 3 

 

Čtvrtek 30. 4.  

- do sešitu Exercise book přeložit následující věty pomocí přítomného času průběhového 

1. On teď jí. 

2. Ona teď pije. 

3. Já teď neběžím. 

4. To teď chodí. 

5. Ty teď neplaveš. 

6. On teď ne chodí. 

7. To te 
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Prvouka, 3. ročník, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 27_4_1_5_duben_zadání 

 

ZADÁNÍ: 

Zopakuj si formou kvízu, co už víš. Stiskni klávesu Ctrl a klikni kurzorem (změní se 

v ručičku) na modrý řádek (odkaz). Zvol správnou odpověď. 

                             https://forms.gle/67Zb3kSDwSrqBzD96,  

 

1. Chráníme přírodu  

                 Pozorně si přečti text v učebnici na str. 62. 

                Nakresli si do sešitu 2 značky (piktogramy) a přidej k nim popis, co znamenají. 

 

 

2. Ohrožené druhy rostlin a zvířat 

     V učebnici na str. 63 si přečti text. 

     Jednoho ohroženého živočicha a jednu rostlinu si namaluj do sešitu.  

 

 

3. Houby 

V učebnici na str. 37 si přečti text.  

Do sešitu si zapiš rozdělení hub. 

 

Zápis: 

 

                           houby 

          

           jedlé      nejedlé     jedovaté 

 

PS str. 45 – splň úkoly, zelený úkol označený domečkem je dobrovolný. 

 

Přeji ti příjemné učení a hezké dny. Nic neodesílej, ověřování vědomostí bude 

později. 

                     Marie Straková 
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