
3. A, 3. B Český jazyk, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 8. 6. – 12. 6., zadání 

Ahoj, jestlipak jste si vzpomněli, že kdyby nám to koronavirus nepřekazil, byla by většina z nás 

na škole v přírodě, kam jsme se tolik těšili? Tak snad nám to vyjde příští rok. Nás tento týden 

čekají skladební dvojice.  Půjde jen o takové seznámení, ve 4. třídě se budete tomuto učivu 

věnovat mnohem podrobněji. Tak s chutí do toho, ať máme v té 4. třídě půl hotovo.☺ 

 

PONDĚLÍ 8. 6. 

uč. str. 188/ cv. 4 a,b, c – ústně 

uč. str. 190 / cv. 1a, b – ústně! Zopakuj si, jak poznáš větu a co je stavba věty. 

uč. str. 190/ cv. 2 – písemně , u dané věty urči slovní druhy, u slovesa osobu, číslo a čas, u 

podstatných jmen pád, číslo a rod 

 

ÚTERÝ 9. 6.  

uč. str. 188/ cv. 5 - ústně 

uč. str. 191/ cv. 3 – pozorně si přečti! Je zde pěkně vysvětleno, jak se tvoří věta. 

uč. str. 192/ cv. 4 -  nebudeš si malovat korálky, ale napíšeš věty s odpovídajícím počtem slov 

a správným pořadím slovesa. 

 

STŘEDA 10. 6. 

Písanka str. 26 

uč. str. 192/ cv. 5 – pozorně si přečti! 

uč. str. 193 Tabulka Pamatujte si 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TABULCE 

Základní skladební dvojici nazýváme podmět a přísudek.  
Přísudek je vždy sloveso a určíme ho jako první. Podtrháváme vlnovkou. 
Podmět bývá nejčastěji podstatné jméno (může být i zájmeno nebo číslovka). 
Na podmět se ptáme vždy přísudkem a 1. pádem – kdo?, co? Podtrháváme rovnou 
čarou. 
Podmět a přísudek spojíme dvojitou svorkou. 

 

uč. str. 193/ cv. 6 a, b – písemně. Zeptej se oběma členy navzájem. 

Vzor: 

Děti si hrají. ( Zeptáš se: Kdo, co si hraje? – děti. Co dělají děti? – hrají si.) 
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ČTVRTEK 11. 6 

Čítanka str. 152 – 153  - přečti si polovinu textu Naše máma je bosorka! 

Podívej se na následující video!  Znovu si připomeneš, co je podmět a přísudek. Dozvíš se, jak 

máš postupovat při jejich určení. 

https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y 

uč str. 194/ cv. 8 - písemně 

Postupuj podle návodu ve videu a v zeleně vyznačených větách urči základní skladební 

dvojice (podmět a přísudek). Nezapomeň na správné podtržení a spojení dvojitou svorkou. 

Pro lepší přehlednost doporučuji psát každou větu samostatně na jeden řádek a vždy jeden 

řádek vynechat. 

 

PÁTEK 12. 6. 

Čítanka str. 154 – 155 – dočti si zbytek příběhu o mámě bosorce. Napiš do sešitu, proč 

zůstala máma – bosorka na zemi. Můžeš si nakreslit obrázek. 

uč. str. 194/ cv. 11 – postupuj stejně jako u cv. 8 

uč. str. 195 Tabulka Pamatujte si (nahoře) 

 

DOBROVOLNÉ:  

Určení podmětu a přísudku si můžeš procvičit na následujících větách. Maminka ti je může 

nadiktovat, procvičíš si pravopis vyjmenovaných slov. 

Papíroví draci létali hodně vysoko. Vosa píchla býka do pysku. Mladá zmije se vyhřívala na 

sluníčku. Stará zídka se rozsypala. Nad Vltavou se vypíná Vyšehrad. Bystrý lovec vystopoval 

kance. Bílá holubička vyletěla z lískového oříšku. Po řece pluly lysky. Na bidle osychají vlhké 

pytle po sklizni. Ježek je náš největší hmyzožravec. 

 

Jsi šikulka. ☺  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y


3. A, 3. B Matematika, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 8. 6. - 12. 6., zadání 

Ahoj, tento týden pojedeme už v zajetých kolejích. Dokončíme dělení se zbytkem a budeme opakovat 

již probrané učivo. Nezapomínejte procvičovat násobilku, kterou byste po 3. třídě měli umět „ jak když 

bičem mrská.“ A tím myslím i to, že prstíky si fakt nepomáhám. 

 

PONDĚLÍ 8. 6. 

uč. str. 42/ cv. 26 

uč. str. 43/ cv. 42 

Zopakuj si násobky 8 a dělení 8 se zbytkem si můžeš připomenout na: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-MWAV8wV5bM 

uč. str. 15/ cv. 39, 40 

 

ÚTERÝ 9. 6. 

uč. str. 51/ cv.  7 

uč. str. 15/ cv. 43 

 

STŘEDA 10. 6. 

uč. str. 52/ cv. 12 

Zopakuj si násobky 9 a opět jako pomoc : https://www.youtube.com/watch?v=-MWAV8wV5bM 

uč. str. 16/ cv. 44, 45 

 

ČTVRTEK 11. 6.  

uč. str. 16/ cv. 47, 48, 49, 50 

 

PÁTEK 12. 6. 

GEOMETRIE 

uč. str. 53/ cv. 1 – porovnání úseček zapiš do sešitu 

uč. str. 53/ cv. 2, 3, 4 (ve cv. 3 nezapomeň na náčrt) 

Ať se ti práce daří. A stále platí, když si nebudeš vědět rady, piš nebo volej. 
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Anglický jazyk 3. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz 

Úkoly na období 8. až 12. června 

U 27 

1. hodina v týdnu 

Jako vždy si zapsat slovíčka z WB s. 71 U 27 do Vocabulary nebo slovníčku 

WB s. 56 cv. 1 a 57. cv. 5 procvičujeme slovíčka 

2. hodina v týdnu 

WB s. 56 cv. 2 a 3 

3. hodina v týdnu 

WB s. 57 cv. 6 – při popisu tvořit podobné věty jako v textu v učebnici na s. 56 a 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prvouka  3. ročník, Mgr. Richterová Helena, richterova@zsdolnikounice.cz  8_12_cerven_zadani 

Části kvetoucích rostlin 

Prostuduj si v učebnici str. 50, 51, 52 nahoře. 

Zápis č. 1 

Části kvetoucích rostlin 

Kořeny jsou……………………….  části rostlin. Upevňují ………………………. v půdě. 

Přijímají z půdy…………………………. .a ………………………………………………………. 

Stonek vede …………………………. S ……………………………… do dalších částí rostlin. 

Podle stavby stonku rostliny dělíme na ……………………………… ( např. lípa) a ………………… 

(např. sněženka). 

Dřeviny podle větvení stonku dělíme na …………………………(např. jabloň) a ……………………. 

(např. rybíz). 

Zápis č. 2 

Části kvetoucích rostlin - pokračování 

V listech rostliny přeměňují vodu, oxid uhličitý za přítomnosti světla na ………………………...., 

Květy slouží k ……………………………………… Včely, čmeláci, motýli květy ………………………………… 

Po opylení se z květu vyvine ………………………….. 

 

V PS na str. 49 vypracuj úkoly.      Vyplň tento kvíz. https://forms.gle/mL1TaHn8t7Ck5reH7 , 

Pěkné a pohodové učení přeje Helena Richterová 
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