
3. B Český jazyk, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 11. 5. - 15. 5., zadání 

 

Než se pustíte do dalších úkolů, chtěla bych vám všem poděkovat za vypracování a posílání své 

práce. Jsem ráda, že se doma snažíte a že většinu určitě zvládáte sami. Samostatná domácí práce je 

pro některé z vás složitější, ale děláte pokroky. Již jsem si Vaše poslané práce zkontrolovala. 

Vzhledem k tomu, že vždy dostanete i řešení, tak si sami můžete ujasnit, kde a v čem jste udělali 

chybu. Každý z vás už dostal vyhodnocení ověřování, ale pro Vaše uklidnění, s některými chybami v 

tom nejste sami. 

 Tento týden bude opakovací. Neposílám úkoly ze slohu a ze čtení. Zaměříme se zejména na 

podstatná jména. Minule jsem k zadání přidala webové odkazy a několik tabulek na procvičování 

určování pádu, čísla a rodu. Bylo by dobré, kdybyste si k zadaným cvičením vždy každý den jednu 

tabulku vypracovali. 

 

PONDĚLÍ 11. 5. 

Pracovní sešit str. 33/ cv. 4d 

uč. str. 157/ cv. 4 

opiš do sešitu 2 řádky, urči číslicí slovní druhy, vypiš pods. jména ( můžeš i s předložkou, lépe se ti 

budou určovat pády)  a zapiš pád, číslo, rod 

vzor:  stromě – 6. p., č. j., r. m. (můžeš i do tabulky) 

 

ÚTERÝ 12. 5. 

Písanka str. 20 

uč. str. 166 Tabulka Pamatujte si! 

str. 166/ cv. 12 a, b 

napiš do sešitu podle vzoru do dvou sloupců (číslo jednotné a množné), podtrhni barevně podle 

zadání 

str. 166/ cv. 13 – ústně 

 

STŘEDA 13. 5. 

Pracovní sešit str. 41/ cv. 1a 

uč. str. 170/ cv. 2 

- opiš básničku do sešitu, podtrhni červeně slovesa 

- vypiš 7 podstatných jmen a urči pád, číslo, rod (můžeš i do tabulky) 

- vyber si 7 věcí, které jsou na obrázku a napiš je do sešitu seřazené podle abecedy 

 

ČTVRTEK 14. 5. 

Písanka str. 21 

Pracovní sešit str. 53/ cv. 1 

Pracovní sešit str. 54/ cv. 3 

opiš do sešitu 5 vět, urči číslicí slovní druhy, vypiš podstatná jména a zapiš pád, číslo, rod 
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PÁTEK 15. 5. 

 

Vypracuj a odešli online test. 

Rodiče ti pomohou test rozkliknout. 

Už víš, jak se testy vyplňují, zkus to sám, bez maminky. Ráda bych viděla, jak učivo zvládáš. 

 

https://forms.gle/DYM42cf9yVWybhX48 

 

 

Ať se ti práce daří.  

 

https://forms.gle/DYM42cf9yVWybhX48


3.B Matematika, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 11. 5. - 15. 5., zadání 

 

 

Ahoj, tento týden bude i v matematice opakovací. Neposílám tedy žádné odkazy na videa ani na 

webové stránky. Čeká vás pouze online testík. Ale vy víte, že pokud budete chtít, můžete si učivo 

procvičit na dalších cvičeních v učebnici nebo na Školákově, kde se už dobře orientujete. Stále platí, 

že záleží na vás, zda cvičení z učebnice vypracujete do sešitu, na papír nebo na průsvitku. 

 

PONDĚLÍ 11. 5. 

 

uč. str. 40/ cv. 10 

      str. 41/ cv. 24 

      str. 42/ cv. 27 

      str. 42/ cv. 33- 4 sloupce, zopakuj si násobení zpaměti, pokud potřebuješ, rozepiš si postup 

                               ( 2 . 32 = 2 . 30 + 2 . 2 = 60 + 4 = 64) 

 

ÚTERÝ 12. 5. 

 

uč. str. 47/ cv. 14, 15 ( zápis, výpočet, odpověď), 16, 17 

 

STŘEDA 13. 5. 

 

uč. str. 47/ cv. 19 

       str. 48/ cv. 22, 23, 24 

 

ČTVRTEK 14. 5. 

 

uč. str. 30 opakování geometrie 

 

cv. 1, 2, 3 – ústně na průsvitku    

cv. 4, 5 – do sešitu.    

Ve cv. 5 sestroj střed pomocí kružítka. 

 

PÁTEK 15. 5. 

 

Vypracuj online test a odešli. 

Rodiče ti pomohou test rozkliknout. 

Už víš, jak se testy vyplňují, zkus to sám, bez maminky. Ráda bych viděla, jak učivo zvládáš. 

Samozřejmě si můžeš postupy vypočítat na papír. 

 

https://forms.gle/Af7SZ6rUBXhT139C6 

 

Pokud by nešel test rozkliknout, zkuste překopírovat odkaz nebo mi napište a já vám ho přepošlu do 

emailu. 

 

Držím palce, ať to dobře dopadne. 
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Anglický jazyk 3. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz  

Úkoly na období 11. května až 15. května 
 

11. 5. 

Unit 24 My pet 

 

Udělejte si miniprojekt na téma Moje zvířátko. Kdo žádné nemá, vymyslí si, jaké by chtěl. 

Podobný projekt jsme již dělali na téma My family 

Zadání: formát A4 tvrdý papír (na šířku nebo na výšku), na něj nalepit obrázky, fotografie nebo 

prostě nakreslit svoje zvířátko a popsat podobně, jak je to v učebnici na str. 50 cv. 1 a připojit 

věty i ze str. 51 cv. 2. Použijte barvy, fantazii a pak projekt vyfoťte a pošlete mi ho. Kdo půjde 

od 25. 5. do školy, může ho odevzdat přímo až ve škole. 

13. 5. 

Práce na projektu 

15. 5. 

Práce na projektu a odeslání 

 

Zůstává pro ty, kdo ještě nedodělali: 

https://forms.gle/1Mq8wu7Wg1DQMWyn7 

 

Dobrovolné: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week  (dny v týdnu 3. r.) 

 

 

https://forms.gle/1Mq8wu7Wg1DQMWyn7
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week


Prvouka 3. ročník, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 11_15_kveten_zadani 

 

1. Kvetoucí a nekvetoucí rostliny   

Učebnice str. 40 – přečti si text. 

PS str. 46 – splň úkoly. Vytvářet kvarteto karet rostlin nemusíš, stejně tak nevystřihuj 

kartičky ve žlutém úkolu s Kašpárkem. 
 

          
jíva                                    kapradí 

 

2. Léčivé, jedovaté a zvláště chráněné rostliny 

Učebnice str. 41 – přečti si text. 

PS str. 47 – splň úkoly. 

 
hluchavka    náprstník   koniklec 

 

3. Google kvíz – TŘÍDĚNÍ ROSTLIN – klikni na modrý odkaz a vyzkoušej, co sis 

zapamatoval. 

Odkaz: https://forms.gle/1U65QmRULVn2UXxm8,  

 

 

Přeji hodně zdaru při učení! 

     Marie Straková 
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