
3. A, 3. B Český jazyk, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 1. 6. – 5. 6., zadání 

Ahoj, vy všichni co jste doma. Nemusíte mít obavu, že byste dělali něco jiného než ti, co jsou ve škole. 
Budete mít to stejné. Tento týden dokončíme slovesa. Zaměříme se zejména na časování v budoucím 
a minulém čase. Tentokrát převažují ústní vypracování. Znalost učiva si ověřím v google testu, který je 
na konci zadání. 
 

PONDĚLÍ 1. 6. 

uč. str. 180/ cv. 5 

 vypiš slova s doplněným i, y 

 opiš poslední tři věty a urči slovní druhy (nic, tím – zájmena) 

 z těchto vět vypiš podstatná jména a urči pád, číslo a rod  

 z těchto vět vypiš slovesa a urči osobu, číslo a čas 

uč. str. 181 – 182 Tabulka Pamatujte si 

Přečti si pravidla o časování sloves v budoucím čase. Nauč se rozlišit jednoduchý a složený 

tvar. Zapamatuj si, co je infinitiv sloves! 

uč. str. 181/ cv. 1 – ústně, vyhledej slovesa v budoucím čase a řekni, který tvar je jednoduchý 

a který složený 

 

ÚTERÝ 2. 6. 

uč. str. 183/ cv. 3 - ústně 

uč. str. 183/ cv. 4 – ústně, přečti text v budoucím čase (podle zadání) a rozliš jednoduché a 

složené tvary 

uč. str. 187/ cv. 2 – 10 sloves, urči osobu, číslo a čas (můžeš do tabulky) 

 

STŘEDA 3. 6. 

Písanka str. 25 

uč. str. 184 Tabulky 

Přečti si, jak časujeme slovesa v minulém čase. Všimni si koncovek příčestí činného. 

Zapamatuj si, že tvary minulého času jsou složeny z příčestí činného a tvarů slovesa být! 

uč. str. 183/ cv. 1 a, b, c – ústně. POZOR:  Nezapomeň na složený tvar! (např. nevracel jsem 

se) 

mailto:nezvedova@zsdolnikounice.cz


ČTVRTEK 4. 6. 

Vyčasuj slovesa ČÍST, NAPSAT a POČÍTAT ve všech časech – ústně 

Vzor: 

Já jsem maloval/a/o Já maluji Já budu malovat 

ty jsi maloval/a/o Ty maluješ Ty budeš malovat 

On/ona/ono maloval/a/o On/ona/ono maluje On bude malovat 

My jsme malovali/y/a My malujeme My budeme malovat 

Vy jste malovali/y/a Vy malujete Vy budete malovat 

Oni, ony, ona malovali/y/a Oni/ony/ona malují Oni/ony/ona budou malovat 

 

Pokud ti časování dělá problémy, procvič si na dalších slovesech. 

uč. str. 185/ cv. 2a – písemně 

 

PÁTEK 5. 6.  

SLOH uč. str. 185 – 186/ cv. 1, 2 – ústně 

Pověst si můžeš připomenout na: https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A 

 

Vypracuj google test a odešli do 10. 6. 

https://forms.gle/k512jvc6u6g6N9Rq9 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A
https://forms.gle/k512jvc6u6g6N9Rq9


3. A, 3. B Matematika, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 1. 6. – 5. 6. zadání 

Ahoj, tento týden nás nečeká nic nového. Je červen, blížíme se do finále. Pokračujeme v dělení 

se zbytkem a opakujeme již probrané učivo. 

 

PONDĚLÍ 1. 6. 

uč. str. 49/ cv. 35 

Zopakuj si násobky 6. 

Dělení 6 se zbytkem si můžeš připomenout na: 

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

uč. str. 13/ cv. 28, 29 

 

ÚTERÝ 2. 6. 

uč. str. 49/ cv. 36 – 4 sloupečky, zopakuj si násobení zpaměti (13 . 9 = 10 . 9 + 3 . 9 = 90 + 27 = 117) 

uč. str. 13/ cv. 31 

uč. str. 14/ cv. 37 

 

STŘEDA 3. 6. 

uč. str. 44  
Opakování – konstrukce trojúhelníku. 
Postupuj podle jednotlivých bodů a sestroj následující trojúhelníky. Nezapomeň na náčrtek. 
 
ABC, |AB|= 60 mm, |AC|= 75 mm, |BC|= 90 mm 
KLM, |KL| = 8 cm, |LM| = 5 cm, |KM| = 6 cm 
EFG,  |EF|= 7 cm, |EG|= 7 cm, |FG| = 7 cm 
 

uč. str. 50 – zopakuj si tělesa 

 

ČTVRTEK 4. 6. 

uč. str. 14/ cv. 36 

 

Vypracuj a odešli google test do 10. 6. 

https://forms.gle/QRyNNNtA1DK8kJvN7 

 

mailto:nezvedova@zsdolnikounice.cz
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PÁTEK 5. 6. 

uč. str. 47/ cv. 18, 20 

Zopakuj si násobky 7 

Opět nabízím pomoc při dělení 7 se zbytkem: 

https://www.youtube.com/watch?v=KrdXH2vTSVY 

uč. str. 14/ cv. 33, 34 

 

DOBROVOLNÉ: Neposílám už pracovní listy, princip dělení se zbytkem už znáte a asi 

nepotřebujete znázornění. Pokud si potřebujete dělení se zbytkem procvičit, doporučuji 

www.onlinecviceni.cz (matematika 3. ročník, dělení se zbytkem) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrdXH2vTSVY
http://www.onlinecviceni.cz/


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

Úkoly na období 1. až 5. června 

Opakování U 1 až 25 

Posílám vám v příloze 3b_aj_svo_1_5_cerven_overeni test, jak jste učivo zvládli. Rozdělila 

jsem ho na 2 hodiny, tu první hodinu v týdnu si zkuste vše dodělat, co jste ještě nestihli, ale 

hlavně opakujte slovní zásobu lekcí 1 až 25. 

Zadání testu je ve dvou podobách: 

První podoba je pro ty, kdo si mohou stránku vytisknout, žák ji vyplní a výsledek pak opět 

nafotíte a odešlete. 

Druhá podoba je pro ty, kteří nemůžete tisknout. Pak stačí na kus papíru odpovídat formou 

číslo úkolu – písmeno – řešení. Potom práci vyfotíte mobilem a zašlete jako přílohu mailu.  

Rekapitulace: 

1. hodina v týdnu 

Opakování – projít si slovní zásobu U 1 až 25, vypsat si například do sešitu všechna slůvka, 

která se vám obtížně vybavují. Tím si je upevníte. 

2. hodina v týdnu 

První část testu – úkoly 1 až 5 

3. hodina v týdnu 

Druhá část testu – úkoly 6 až 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Prvouka, 3. ročník, Mgr. Richterová Helena, richterova@zsdolnikounice.cz, 1. -5. červen 

Užitkové rostliny 

3. Polní plodiny 

Prostuduj si učebnici na straně 46, 47. 

Odpověz si na otázky:  

1. Ze kterých polních plodin se vyrábí potraviny pro člověka? Které polní plodiny člověk může syrové, 
nebo po menší úpravě (např. vaření, konzervování) jíst hned? (Odpověď najdeš v PS na str. 48, žlutě 
vybarvenou.) 

2. Které polní plodiny žerou hospodářská zvířata? Jaký mají tyto plodiny společný název? (Odpověď 
najdeš v PS na str. 48, žlutě vybarvenou.) 

3. Proč se některé polní plodiny jmenují okopaniny? 

4. Z kterých polních plodin se vyrábí textil?         (  Můžeš se na You-tube podívat na pohádku 

 O krtečkovi a kalhotkách.) 

Zápis:   

 Polní plodiny 

a.Obilniny  -  např:…………………. ……………………………………… ……………………………… …………………………… 

b. Okopaniny – např: ……………………………………………. ………………………………………………… 

c. Luskoviny – např:…………………………. ………………………… …………………………………. ………………………… 

d. Pícniny – např: …………………………………… ………………………………………… 

e. Olejniny – např: ……………………………………….. …………………………………………………………………… 

f. Textilní plodiny – např: …………………………………… 

2. hodina 

V učebnici na str. 48 a 49 si prohlédni obrázek“ Léto na poli“. Najdi na obrázku všechny rostliny a 

zvířata, která mají čísla. 

1. Vyber a pojmenuj:  -polní plodiny (4), divoce rostoucí rostliny (5), léčivé byliny, pěstované na  

záhoně(1), zvířata (3). 

2. Které zvíře nejvíce škodí bramborám? 

3. Které zvíře nejvíce škodí obilí?        Vyplň prosím tento kvíz. 

https://forms.gle/TKKAJcH1U7gW9WXW6 , 

mailto:richterova@zsdolnikounice.cz
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Pěkné a pohodové učení. Richterová 


