
Anglický jazyk 3. roč. – Úkoly na období 11. až 17. března 

 

11. 3. 

Unit 19 – My jeans 

Naučit se již zapsaná slovíčka 

WB cv. 2 a 3 s. 40  

 

13. 3. 

WB cv. 4 – doplň podle říkanky z učebnice s. 41 

WB cv. 5 s. 41 

 

16. 3. 

Unit 20 – My week 

zapsat a naučit se nová slovíčka z WB s. 66 

WB s. 42 cv. 1 a s. 43 cv. 5 

 

 

WB = pracovní sešit  

 



Úkoly na procvičování učiva českého jazyka v týdnu od 11. 3. do 17. 3. 

Vypracovaná cvičení z učebnice pište úhledně a čitelně do školního sešitu. Vždy napište 

datum a mezi jednotlivými cvičeními vynechte řádek. Pokud vám sešit dojde, kupte si prosím 

nový. Učivo, které vám bude dělat potíže, můžete samozřejmě procvičovat i na počítači. 

Dále doporučuji každodenní čtení. 

STŘEDA 11. 3. 

Pracovní sešit str. 48/ cv. 3 

str. 47/cv. 1,   48/ cv. 1 (pro lepší přehlednost lépe místo spojení vybarvit barevně 2 skupiny 

tak, jak to při podobných typech cvičení děláme ve škole),  

uč. str. 103/ cv. 7 

Písanka str. 12 

 

ČTVRTEK 12.3. 

Pracovní sešit str. 49/ cv. 3, 4 

uč. str. 103/ cv. 9 – opsat, červeně podtrhnout slovesa a modře podstatná jména 

 

PÁTEK 13. 3.  

Pracovní sešit str. 50/ cv. 1, 3 

uč. str. 103/ cv. 10 – ústně určit, zda jde o větu jednoduchou či souvětí (rozhodující je počet 

sloves), vypsat neúplná slova a barevně podtrhnout slova s předponou vy/ vý 

 

PONDĚLI 16. 3. 

Pracovní sešit str. 50/ cv. 2 

uč. str. 104/ cv. 11 – opsat do sešitu, u posledních čtyř vět určit číslicí slovní druhy (v příloze 

zasílám přehled slovních druhů, vystřihněte si a vložte do učebnice) 

Písanka str. 14 

Čítanka str. 110 – 112 – přečíst polovinu pohádky O princezně Solimánské 

 

ÚTERÝ 17. 3. 

Pracovní sešit str. 51/ cv. 4 

pracovní list slovní druhy cv. 7 U potoka – číslicí určit slovní druhy (slova dolů, všechny a 

veselo neurčujte, zatím neumíme) 

Čítanka str. 112 – 115  - dočíst. Do sešitu napsat název pohádky, jméno autora, vypsat jména 

postav a nakreslit obrázek. 



Úkoly na procvičování učiva matematiky v týdnu od 11. 3. do 17. 3. 

Vypracovaná cvičení z učebnice pište úhledně a čitelně do školního sešitu. Ne na průsvitku! 

Vždy napište datum a mezi jednotlivými cvičeními vynechte řádek. Pokud vám sešit dojde, 

kupte si prosím nový. Učivo, které vám bude dělat potíže, můžete samozřejmě procvičovat i 

na počítači. 

Dále doporučuji trénování násobilky a násobků. Po návratu do školy začneme dělení se 

zbytkem, kde je potřeba dokonale ovládat zejména násobky čísel 2 – 10. 

STŘEDA 11. 3. 

uč. str. 48/ cv. 1 – ústně, zopakovat základní pojmy 

                     cv. 2 – přerýsovat do seš.  geometrie, opsat zadání úkolu 2a a 2b a doplnit 

správné řešení 

                     cv. 3 – do sešitu 

Trénovat na papír rýsování kružnic! 

Pracovní list Matematické pětiminutovky – řádek 3 

uč. str. 46/ cv. 25, 30 – zápis, příklad, výpočet, odpověď 

 

ČTVRTEK 12. 3. 

uč. str. 46/ cv. 24 

                     cv. 26, 27, 29 – bez zápisu, pouze příklad, výpočet, odpověď 

 

PÁTEK 13. 3. 

Pracovní list Matematické pětiminutovky – řádek 4 

uč. str. 49/ cv. 1, 2 - zápis, příklad, výpočet, odpověď 

                     cv. 3 – 1. a 2. řádek 

 

PONDĚLÍ 16. 3. 

Pracovní list Matematické pětiminutovky – řádek 5 

uč. str. 49/cv. 3 – 3. a 4. řádek 

                    cv. 4 - zápis, příklad, výpočet, odpověď 

                    cv. 5 

 

ÚTERÝ 17. 3. 

uč. str. 49/ cv. 6, 8 - zápis, příklad, výpočet, odpověď 

uč. str. 50/ cv. 9 - bez zápisu, pouze příklad, výpočet, odpověď 

                     cv. 10 (písemně znamená pod sebe jako na prac. listu) 



3. ročník  

Prvouka – učivo od 11. 3. do 17. 3. 2020   

 

čtvrtek 

1)Učebnice str. 71 (V čem se odlišujeme od zvířat) 

   PS str. 64 – tabulka (Čím se odlišujeme od zvířat) 

 

 

pondělí 

2)Učebnice str. 72 (Chraňme své zdraví i zdraví ostatních - V lese, Ve městě) 

  PS str. 65 – Co je nebezpečné 

 

 

úterý 

3)Učebnice str. 73 (Chraňme své zdraví  - Nebezpečný cizí člověk, Cizí zvířata, Lékárnička) 

 


