
3. A, český jazyk, Pajerová: pajerova@zsdolnikounice.cz, 4. 5. - 8. 5. :  

Pondělí: 

Dnes se naučíme částice. Nejdříve si procvičíme slovní druhy, které již umíme. 

Napište si do sešitu tyto věty a určete slovní druhy (napište příslušnou číslici nad slovní druh): 

Slon je největší suchozemský savec. Měří tři nebo čtyři metry a váží kolem šesti tun. Sloni žijí 

v Africe nebo v Asii. 

Zapíšeme si do sešitu (či vlepíme): 

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

Částice jsou slova, kterými vyjadřujeme přání. Stojí nejčastěji na začátku věty. 

Patří sem slova ať, kéž, nechť, kdyby. 

Částice označujeme číslicí 9. 

Nyní procvičíme v učebnici na s. 146/1 do školního sešitu a 147/2a ústně 

Úterý: 

Dnes nás čeká procvičení slovních druhů a opakování vyjmenovaných slov. 

Napište si do sešitu tyto věty a určete slovní druhy (napište příslušnou číslici nad slovní druh): 

Sloni mají veliké uši, silný chobot a dva mohutné kly. Sloni umějí měkce našlapovat. 

Pohybují se neslyšně.  

Další procvičení na školákově: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm 

Vyzkoušejte si také diktát na vyjmenovaná slova: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm 

Středa: 

Posledním slovní druhem, který se máme naučit, jsou citoslovce. 

Zapíšeme si do sešitu (či vlepíme): 

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

Citoslovce se nazývají slova, která napodobují různé zvuky, vyjadřují naše pocity a dojmy. 

Patří sem např. haf, bác, achich, hahaha, cililink, mňau. 

Citoslovce označujeme číslem 10. 

Můžeme se podívat na video vysvětlující citoslovce: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwN8HDRx9kY 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm
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Procvičíme v učebnici na s. 148/1 b, c, d do školního sešitu a s. 148/2 vypište z vět do sešitu 

všechna citoslovce  

Čtvrtek: 

Tento den budeme věnovat opakování. 

Učebnice s. 152/3 na průsvitku a s. 153/7 pravopis doplňte na průsvitku, úkoly b, c, d do 

sešitu 

Písanka s. 23 

Pro zopakování slovních druhů může sloužit toto video: 

https://www.youtube.com/watch?v=-hCCy3WV6Ms 

Pátek: 

Státní svátek 

 

Další dobrovolné cvičení pro každodenní procvičování: 

-  najdete na webu www.rysava.websnadno.cz vyberete si 3. ročník a pak to, co chcete 

procvičit. 

- mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo a rod) můžete procvičovat na tomto 

odkazu: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm 

- vyjmenovaná slova, slovní druhy či mluvnické kategorie podstatných jmen můžete 

také procvičovat na školákově: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida vyberete si to, co potřebujete procvičit 
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3. A, Matematika, Pajerová: pajerova@zsdolnikounice, 4. 5. – 8. 5.: 

Pondělí: 

Dnes se začneme učit písemné násobení jednociferným činitelem. 

Podíváme se do učebnice na s. 45/1a: 

Postup:  

1) Nejdříve si správně zapíšeme čísla pod sebe (jednotky pod jednotky, desítky pod 

desítky), doplníme znaménko a podtrhneme. 

2) Druhým činitelem vynásobíme nejprve jednotky a zapíšeme pod jednotky. 

3) Pak druhým činitelem vynásobíme desítky prvního činitele a zapíšeme pod desítky. 

 

Zkoušku správnosti provádíme písemným sčítáním nebo na kalkulačce viz učebnice s. 45/1a. 

Obdobně postupujeme i u cvičení na s. 45/1 b – sleduj v knížce. 

Pozor! Při písemném násobení začínáme násobit od jednotek! 

Vysvětlení najdete v následujících videích: 

https://www.youtube.com/watch?v=le7l2Ek40z8&pbjreload=10 

https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho(pouze násobení trojciferných čísel) 

A teď procvič v učebnici na s. 45/2 na průsvitku. Poté zkus obdobně vypočítat i slovní úlohu 

s. 45/4. 

Úterý: 

Budeme se učit opět písemné násobení. 

Podívej se na postup do učebnice na s. 46/7. 

Nezapomeň: Při písemném násobení násobíme nejprve jednotky, potom desítky a potom 

stovky prvního činitele. 

Podívej se na vysvětlující video: 

https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY 

Procvičíme opět v učebnici na s. 46/8 na průsvitku a s. 46/11 první dva sloupce do školního 

sešitu. 

Středa: 

Dnes procvičíme písemné násobení, které jsme se naučili v předchozích dnech. 

Učebnice s. 46/12 na průsvitku a 11 třetí, čtvrtý a pátý sloupec do školního sešitu. 

Další dobrovolné procvičování: 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/putovani-

vesmirem/priklady1.htm 
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https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-

cinitelem/martanska-hlidka/priklady4.htm (pouze cvičení 1 - 3)  

 

Čtvrtek: 

Dnes se budeme učit jednotky času. 

Zapíšeme do geometrického sešitu: 

Jednotky času 

Hodina (h), minuta (min), sekunda (s) 

1 hodina = 60 minut    1 minuta = 60 sekund 

1 h = 60 min     1 min = 60 s 

 

Přehled jednotek času si zopakujeme na videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJeazBWET7k 

Určování hodin si zopakujeme na následujícím videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ekcOF7kMlYw 

Procvičíme v učebnici na s. 38/1 do geometrického sešitu. 

Převádění jednotek si natrénujeme v učebnici na s. 38/2 na průsvitku. 

Pátek: 

Státní svátek 
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3.A  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

4. – 8. 5. 

 

Pondělí 4. 5.  

- zapsat si následující slovíčka do slovníčku 

count  [kaunt]  počítat 

read  [ríd]  číst 

write  [vrajt]  past 

draw  [dró]  kreslit 

paint  [pejnt]  malovat 

- WB str. 53 cv. 4 

 

Úterý 5. 5. 

- na Quizletu procvičit lekci Verbs (slovesa) – část Learn a Write 

- WB str. 53 cv. 5 – 9 

 

Čtvrtek 7. 5. 

- vyplnit opakovací kvíz lekce 20-25: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddN93wyatfGBmJIz17Mz_mRMsDG-

TVGtDlCSRcSS1FTxWY2A/viewform?usp=sf_link 
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Prvouka 3. ročník, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, zadání 4. 5. - 8. 5. 2020 

Společné znaky rostlin 

Přečti si postupně, co mají rostliny společného a udělej si zápis do sešitu. Můžeš doplnit 

obrázkem: 

1. Učebnice str. 38 - 39 

 Vyživují se  - rostliny si samy připravují potravu v zelených částech těla, hlavně 

v listech. 

           Potřebují k tomu oxid uhličitý ze vzduchu, vodu s živinami z půdy a světlo ze  

           Slunce.             

           Vylučují přitom kyslík.       

 
 Dýchají a vylučují – všemi částmi těla, ve dne i v noci. Dýchají kyslík, vylučují 

oxid uhličitý (to vše v malém množství.
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2. Učebnice str. 38 – 39 

 Reagují na změny v přírodě  - třeba na změnu teploty vzduchu, na nedostatek 

vody. 

 Pohybují se – jen částmi svého těla (otáčení za slunce, ve větru). 

 

 

3. Učebnice str. 38 – 39 

 Rostou, vyvíjejí se a rozmnožují  - mění svoji velikost, vzhled. Rozmnožují se 

semeny nebo částmi svého těla. 

 



 Rozmnožování nekvetoucích rostlin  - rostliny, které nekvetou, se rozmnožují 

výtrusy. Jsou to mechy, kapradiny, přesličky, plavuně. 

 

 

Pokud jsi ještě neudělal kvíz o stavbě těla živočichů a jejich výživě, udělej si ho. Stačí 

kliknout na odkaz, označit správné odpovědi, odeslat a hned se dovíš, co víš nebo nevíš. 

Splnění kvízových úkolů si eviduji. 

Odkaz: https://forms.gle/XHFVzGgcvhFiq4or9,  

V novém kvízu si procvičíš společné znaky rostlin a houby 

Odkaz: https://forms.gle/vctCkQ3i8Db16qCr8,  

Pochvalu si zaslouží všichni, co se poctivě učí a nabývají tím nové vědomosti. Přeji vám, aby 

se práce dařila a mohli jste být se sebou spokojeni.  

 Marie Straková 
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