
3. B Český jazyk, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 18. 5. – 22. 5., zadání 

Ahoj, tak pro některé z vás je to poslední příprava a poslední úkoly, které budete dělat doma. A na vás 

ostatní jich ještě pár čeká. Ale společně to určitě zvládneme. Jste moc šikovní. Je to vidět i na 

výsledcích z online testů, které jste minulý týden vypracovali. Děkuji vám za jejich odeslání. 

Tento týden kromě opakování začneme učivo o slovesech. Na konci zadání posílám přehled toho, co 

bychom měli umět. Začneme slovesným časem. 

 

PONDĚLÍ 18. 5. 

Písanka str. 22 

uč. str. 173/ cv. 1 – vyhledej slovesa, ústně 

uč. str. 173/ cv. 2a – písemně  

U některých sloves stojí se nebo si. Tvoří s nimi jeden celek. Označují se jako slovesa zvratná. 

Např. povídají si, chystají se, usmívají se, maluje si. 

 

ÚTERÝ 19. 5. 

Pracovní sešit str. 41/ cv. 1b 

Čítanka str. 140 – 142 přečti si polovinu článku Hlupáka se neptej, poví sám 

uč. str. 173/ cv. 3 – opiš první tři věty, číslicí urči slovní druhy, vypiš podstatná jména – urči 

pád, číslo, rod, v celém textu ústně urči slovesa 

 

STŘEDA 20. 5. 

uč. str. 175, 176  Tabulka Pamatujte si! 

Slovesný čas si procvič s pomocí následujících videí: 

https://www.youtube.com/watch?v=AmR9Wmyr_Mo   

https://www.youtube.com/watch?v=ZAgegyMoz0E  

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

uč. str. 176/ cv. 4 , ústně 

Čítanka str. 143 – 144 dočti si článek a do sešitu napiš odpovědi na otázky. Můžeš si nakreslit 

obrázek. 

1. Jak se nazývá obydlí obyvatelů stepí? 

2. Co je bajga? 

3. Jak Kangar přelstil mladého chána? 

mailto:nezvedova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=AmR9Wmyr_Mo
https://www.youtube.com/watch?v=ZAgegyMoz0E
https://www.youtube.com/watch?v=hewiaBnJzig


ČTVRTEK 21. 5. 

Písanka str. 23 

uč. str. 168 Sloh 

cv. 1 , 2 – ústně 

cv. 3 – písemně do slohového sešitu. Můžeš si kamaráda i nakreslit. 

 

PÁTEK 22. 5.  

Pracovní sešit str. 41/ cv. 1c 

uč. str. 176/ cv. 5 – písemně do tří sloupců (nezapomeň napsat složený tvar) 

Vzor:  

čas přítomný čas minulý čas budoucí 

svítí spěchali jste budeš psát 

 

uč. str. 176/ cv. 6 – vyhledej v každé větě sloveso a urči čas, ústně 

Přečti celé vyprávění znovu v minulém čase.  

Vzor: Doma se mnou žil dvojnožec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVESA 

 

Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. 

Slovesa patří mezi ohebné slovní druhy. 

Slovesa časujeme. 

Slovesa označujeme číslem 5. 

U sloves rozlišujeme dvojí číslo: 

číslo jednotné - č. j. 

číslo množné - č. mn. 

Slovesa mohou vyjadřovat 

tři osoby v čísle jednotném 

a tři osoby v čísle množném. 

Při určování osoby nám pomáhají osobní zájmena 

já, ty, on (ona, ono), 

my, vy, oni (ony, ona). 

jednotné číslo množné číslo 

1. os.     (já) volám 1. os.     (my) voláme 

2. os.     (ty) voláš 2. os.      (vy) voláte 

3. os.     (on, ona, ono) volá 3. os.      (oni, ony, ona) volají 

 

Slovesa vyjadřují trojí čas: 

Čas minulý -    označuje děj, který se stal - to, co bylo. 

                                          čas min. - volal jsem 

Čas přítomný - označuje děj, který probíhá - to, co je. 

                                          čas přít. - volám 

Čas budoucí -   označuje děj, který se stane -  to, co bude. 

                                          čas bud. - budu volat 



3.B Matematika, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice, 18. 5. – 22. 5., zadání 

Tento týden nás čeká dělení se zbytkem - poslední nové učivo (kromě konstrukce trojúhelníku). Abyste 

toto učivo zvládli, musíte dobře znát násobky.  

PONDĚLÍ 18. 5. 

uč. str. 39/ cv. 2, 3,  

Zopakuj si násobky 2. 

Podívej se, prosím, na tato videa. Dozvíš se, co je dělení se zbytkem a jak máš postupovat. 

https://www.youtube.com/watch?v=bcGFYsO4cuY Dělení se zbytkem - co to je? 

https://www.youtube.com/watch?v=oJb6J1DapCs Dělení se zbytkem- dělení dvěma 

uč. str. 8/ cv. 6,7 

 

ÚTERÝ 19. 5. 

uč. str. 49/ cv. 28, 30 

uč. str. 8/ cv. 8, 9 ( seznam se s pojmy), 10 

 

STŘEDA 20. 5. 

uč. str. 49/ cv. 29, 31 

Zopakuj si násobky 3. 

Podívej se na video:  

https://www.youtube.com/watch?v=4VBax259Wdg Dělení se zbytkem – dělení třemi 

uč. str. 9/ cv. 11, 12 

 

ČTVRTEK 21. 5. 

uč. str. 37  Opakování geometrie 

cv. 1, 2 (Rozhodni – ústně), 3, 4, 7 

 

PÁTEK 22. 5. 

uč. str. 45/ cv. 6 

uč. str. 49/ cv. 34 

uč. str. 9/ cv. 13, 15 

Pokud budeš potřebovat učivo více procvičit, můžeš využít pracovní listy, které jsou na konci zadání. 

(dobrovolné) 

https://www.youtube.com/watch?v=bcGFYsO4cuY
https://www.youtube.com/watch?v=oJb6J1DapCs
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 DĚLENÍ 2 SE ZBYTKEM 

1. Barevně vyznač násobky čísla 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

2. Vypočítej a doplň tabulku. 

DĚLENEC 20 12 18 10 4   6 14 

DĚLITEL 2  2  2 2 2 2  

PODÍL  6  5  16 4  7 

 

3. Rozděl jablíčka spravedlivě mezi Evu a Jirku. Kolik jablíček dostane 

každý z nich? Zbyde nějaké jablko? /Tvoř dvojice./ 

  

Příklad:…………………………………………………………………………………………………. …………. 

Odpověď:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Rozděl kuličky mezi dvě děti. 

 Příklad Neúplný podíl Zbytek 

9 : 2 = 4 1 

      

     

        

     



5. Počítej slovní příklady. 

19 dětí jde na divadelní představení. Mají vytvořit dvojice. Kolik dvojic 

vytvoří? Zbyde někdo sám? 

 

Výpočet:……………………………………………………………………………………………….. 

Odpověď:…………………………………………………………………………………………….. 

V košíku je 15 jablek. Kolika dětem se jablíčka rozdělí, když má každý 

dostat dvě? Zbyde nějaké pro babičku? 

 

Výpočet:…………………………………………………………………………………………. 

Odpověď:……………………………………………………………………………………….. 

6. Procvičuj.      Zkouška: 

15 : 2 = zb.          7 . 2 + 1 =  

9  : 2 = zb.  ……………………………... 

19 : 2 = zb.     ……………………………… 

13 : 2 = zb.     ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DĚLENÍ 3 SE ZBYTKEM 

1. Barevně vyznač násobky čísla 3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

2. Vypočítej a doplň tabulku. 

DĚLENEC 30  24 15  6 27 9  

DĚLITEL  3 3  3 3  3 3 

PODÍL 10 4  5 7  9  1 

 

3. Rozděl nafukovací balónky spravedlivě mezi Jitku, Alenu a Petra. Kolik 

balónků dostane každý z nich? Zbyde nějaké balónek? /Tvoř trojice./ 

 

                                                                                                

Příklad:…………………………………………………………………………………………………. …………. 

Odpověď:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



4. Rozděl peníze/EURO/ mezi tři kamarády. 

 

Příklad Neúplný podíl Zbytek 

7 : 3 = 2 1 

 
   

 
   

 
   

 
   

 

5. Vypočítej neúplný podíl a zbytek. 

DĚLENEC 29 11 7 25 14 17 19 22 26 4 10 

DĚLITEL    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

NEÚPLNÝ PODÍL                

ZBYTEK             

 

6. Procvičuj.      Zkouška: 

16 : 3 = zb.          5 . 3 + 1 =  

29 : 3 = zb.  ……………………………... 

19 : 3 = zb.     ……………………………… 

23 : 3 = zb.     ……………………………… 

31 : 3 = zb.     ……………………………… 

17 : 2 = zb.     ……………………………… 

8 : 3 = zb.     ………………………………

  

  

 

 



7. Počítej slovní příklad. 

Na Den Země šly děti sázet nové stromky. Měly jich celkem vysázet 26kusů 

do třech řad. Kolik stromků bylo v každé řadě? Zbyly nějaké stromky 

nezasázené? Znázorni na obrázku. 

 

 

 

Výpočet:……………………………………………………………………………………………….. 

Odpověď:…………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Vylušti zašifrovaný obrázek 

Zakresli obrázek podle programu sestaveného z šipkového kódu, 
začni v černém bodě:  

2  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



Anglický jazyk 3. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz  

Úkoly na období 18. května až 22. května 
 

Od tohoto týdne vám budu zadávat úkoly společně pro obě třídy – 3.A i 3.B 

3.B ještě dodělává Unit 25, 3.A má částečně opakování  

1. hodina v týdnu 

3.A – Opakování  

 

3.B – Unit 25 I am writing 

Nejprve opět slovíčka opsat do Vocabulary z WB s. 71, procvičit na cv. 1 a 4 z WB s. 52, 53 

 

2. hodina v týdnu 

3.A – Opakování  

3.B – WB s. 52 cv. 2 a s. 53 cv. 5 – Napsat, jaký pokyn roboti dostali. 

3. hodina v týdnu 

všichni – 3.A i 3.B: Do sešitu English si přepiš říkanku z učebnice s. 53 cv. 6, pokus se ji naučit 

zpaměti, procvičíš si tak paměť. 

Dobrovolné: 

Můžete si doplnit i zbytek cvičení ve WB na s. 53 

 

Kdo rád procvičuje on-line – opakování číslovek: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1 

 

 

 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1


Prvouka 3. ročník, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 18_22_kveten_zadani 

 

1. OKRASNÉ ROSTLINY – Zahradní rostliny 

 

Učebnice str. 44 – horní polovina stránky.  

Přečti si text, prohlédni si obrázky zahradních rostlin v učebnici a okrasné zahradní 

rostliny na dvojstránce 42 – 43. 

 

 Udělej zápis do sešitu. Doplň obrázkem 1 okrasné zahradní rostliny.  

 

ZÁPIS: 

Okrasné rostliny 

Všechny rostliny původně rostly ve volné přírodě. 

Okrasné rostliny člověk vyšlechtil. 

 

    zahradní 

Okrasné rostliny 

    pokojové 

 

 

2. OKRASNÉ ROSTLINY – Pokojové rostliny 

 

Učebnice str. 44 – dolní polovina stránky. 

Prohlédni si obrázky, přečti si text. 

 

 Napiš do sešitu, jaké pokojové rostliny pěstujete pro okrasu doma, jednu z nich 

namaluj. 

 

3. Vyzkoušej si pomocí GOOGLE – KVÍZU, co víš o okrasných rostlinách. 

Klikni na odkaz a odešli (už to všichni umíte). 

Odkaz: https://forms.gle/V5dHwyBsGDtr2Z9N8,  

 

Přeji ti ho hodně úspěchů v učení a příjemně strávený volný čas. 

                                                                                                                   Marie Straková 
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