
Matematika, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 18. 3. – 24. 3. 
 
 
STŘEDA 18. 3. 
 

Cvičení vypracuj do sešitu geometrie. 
 
1. Narýsuj kružnici k se středem S. Vybarvi kruh, který je touto kružnicí určen. Vyznač 
    body A, B, které náleží kružnici k. Vyznač bod C, který náleží kruhu, ale nenáleží   
    kružnici k. 
2. Narýsuj kružnici k se středem S a poloměrem 3 cm. Zapiš. Červeně vyznač poloměr a 
    modře průměr kružnice. 
3. Narýsuj úsečku KL = 2 cm. Narýsuj kružnici k se středem v bodě K tak, aby procházela 
    bodem L. 
 
Matematické pětiminutovky – řádek 6, 7 
 
 
ČTVRTEK 19. 3. 
 
uč. str. 50/ cv. 11 – průsvitka 

                  cv. 15 – příklad, výpočet, odpověď 

uč. str. 51/ cv. 16 a, b – příklad, výpočet, odpověď 

 
PÁTEK 20. 3. 

 
uč. str. 51/ cv. 18    
                        19, 21, 22 – příklad, výpočet, odpověď 

 
PONDĚLÍ 23. 3. 
 
procvičování na www. školákov. cz 
Matematika 3. třída – násobení a dělení 0 – 10 -  souhrnné procvičování 
Vyber si libovolná cvičení (doporučuji od Hodnotícího testíku níže) 
 
ÚTERÝ 24. 3. 
 
Matematické pětiminutovky – řádek 8 
uč. str. 51/ cv. 24, 25 – zápis, výpočet, odpověď 

mailto:nezvedova@zsdolnikounice.cz


Český jazyk, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 18. 3. – 24. 3. 

 
 
STŘEDA 18. 3. 
 
Pracovní sešit str. 53/ cv. 1 
                               54/ cv. 4 
uč. str. 104/ cv. 12 – vypsat neúplná slova, červeně podtrhnout slovesa 

 
ČTVRTEK 19. 3. 
 
uč. str. 112/ cv. 1 – ústně 

cv. 4 – písemně, modře podtrhnout podstatná jména 

 
Čítanka str. 116 Zrno rýže – přečíst, do sešitu napsat datum, nadpis, autora a celou 

větou odpovědět na následující otázky. Můžeš si nakreslit obrázek. 
 
1. Jakou službu žádala nebesa za svou dobrotu? 
2. Proč nebesa už neposlala žádné zrno rýže? 
3. Jak mají Vietnamci oživit mrtvé zrno? 
 
PÁTEK 20. 3. 
 
Písanka str. 15 
 
procvičování na počítači 
www. školákov.cz – český jazyk 3. třída – Vyjmenovaná slova (souhrnná procvičování) – 
VELIKONOČNÍ 
 
PONDĚLÍ 23. 3. 
 
Písanka str. 16 
Pracovní sešit str. 56/ cv. 3, 2 (nespojovat šipkami, ale zakroužkovat barevně) 
Pracovní list Slovní druhy cv. 5 V lese – určit číslicí slovní druhy (slovo pěkně 
neurčovat, zatím neumíme). 
 
ÚTERÝ 24. 3. 

 
 uč. str. 93 Slušné chování – přečíst a do slohového sešitu napiš nadpis a 3 příklady 

Filipova nevhodného chování. 
 
Čtení 
Do sešitu Čtení napiš název knihy, jméno autora a ilustrátora knihy, kterou zrovna doma 
čteš. Popiš stručně ( 5 – 6 vět) obsah zatím přečteného. Můžeš nakreslit obrázek. 
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PRVOUKA  Mgr.Straková  strakova&zsdolnikounice.cz  18. 3. – 24. 3. 2020 

1) 

Otestuj své znalosti z probraného učiva (PRV – učebnice, strana72,73),  

zapiš správné odpovědi. Nemůžeš-li si test vytisknout, piš odpovědi do sešitu 

(číslo otázky, vedle odpověď). 

 

CHRAŇME SVÉ ZDRAVÍ  

1. Jak se oblékneš pro pobyt v lese? 

____________________________________________________________ 

2. Proč si po pobytu v přírodě máme prohlédnout celé tělo? 

___________________________________________________________ 

3. Kde je přecházení vozovky nejbezpečnější? 

___________________________________________________________  

4. Jak se zachováš, když se ztratíš? 

___________________________________________________________  

5. Nasedneš do auta k cizímu člověku? 

___________________________________________________________  

6. Jak se zachováš, když tě neznámý člověk bude chtít násilím odvést? 

__________________________________________________________  

7. Proč nemáš sahat na cizí zvířata? 

__________________________________________________________  

8. Jak se zachováš, když tě pokouše pes? 

__________________________________________________________  

9. Jaká zranění jsou nejčastější? 

__________________________________________________________ 

    10. Kde bývají uloženy základní léky a prostředky k prvnímu ošetření? 

__________________________________________________________ 

 

 

 



 

2) 

Učebnice str. 74 (U vody) 

PS str. 66 

Zápis do sešitu:  

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (záchranka, hasiči, policie) 

155 – Zdravotnická záchranná služba 

150 – Hasičský záchranný sbor 

158 – Policie České republiky 

 

 

3) 

Učebnice str. 75 (Tísňové volání, Mimořádné události) 

PS str. 67 

Zápis do sešitu: 

VAROVNÉ SIGNÁLY  

Požární poplach – přerušovaný zvuk sirény 

Všeobecná výstraha – kolísavý zvuk sirény 

Nepřerušovaný zvuk sirény, který se ozývá každou první středu v měsíci přesně 

ve 12 hodin = kontrola systému varování. 

 



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

Úkoly na období 18. až 24. března 

18. 3. 

Unit 19 – My jeans 

Naučit se zpaměti báseň v uč. s. 41 cv. 4 Vyzkoušíme po návratu do školy 

Unit 20 – My week 

WB cv. 2, 3 a 4 s. 42  

 

20. 3. 

Unit 20 – My week 

WB cv. 6 s. 43 – doplň věty podle tabulky buď údajem, kdy to probíhá, nebo názvem sportu.  

 

23. 3. 

Unit 21 – Let’s go shopping 

zapsat a naučit se nová slovíčka z WB s. 66, 67 

WB s. 44 cv. 1 a s. 45 cv. 4 

 

 

WB = pracovní sešit  

 


