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

Úkoly na období 22. až 26. června 

U 29 Bingo 

Máme před sebou poslední 2 hodiny - opakování. 

1. hodina v týdnu 

V pracovním sešitě zbývají poslední strany, postupně si je dodělejte. Jedná se o opakování 

slovní zásoby. WB s. 60, 61, 62 a 63. Místo hry Bingo můžete slovíčka jen překládat, která 

jste zapomněli, vyhledejte si je ve slovníčku. Žádné řešení už vám nepřijde. 

2. hodina v týdnu 

Dodělat, co je potřeba. 

 

HEZKÉ PRÁZDNINY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. B Český jazyk, Matematika, A. Nezvedová, nezvedova@zsdolnikounice.cz, 22. 6. – 25.6. zadání 

Ahoj, tak už je to tady. Hurá! Poslední týden školy a pak prázdniny, na které se tolik těšíš. 

Věnuj se učivu, o kterém víš, že ti moc nejde, a které potřebuješ procvičit.  

Protože už nemáš učebnice, využij PC (pracuj na stránkách, kde už se dobře orientuješ – 

školákov, luštěnky, cvičení online…). Můžeš si prohlédnout poučná videa na ČT EDU. 

Vyjmenovaná slova si můžeš procvičit v PS, kde nám chybí nějaká cvičení. Možná máš doma i 

jiný PS na procvičování učiva 3. třídy. 

 Určitě si čteš pěknou knížku. Vyber si z ní jednu větu a zopakuj si, co všechno už umíme určit 

(slovní druhy, základní skladební dvojice, mluvnické kategorie podst. jmen a sloves …) 

Maminka ti může koupit v papírnictví časopis s různými rébusy, křížovkami, osmisměrkami, 

hádankami apod.  

Věřím ti, že se i ten poslední týden budeš opakování věnovat, i když už se ti moc nechce. 

Těším se, že se všichni po dlouhé době sejdeme v pátek při předávání vysvědčení.☺☺☺ 
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Prvouka 3. ročník, Mgr. Richterová Helena  richterova@zsdolnikounice.cz.  22 – 26. červen 

Opakování – zadání       ……………………………… 

Tvoje jméno 

1. Některé ohrožené druhy živočichů a rostlin jsou zvláštně/hodně/ chráněné. 

Napiš 2 druhy chráněných živočichů:…………………………………………………………….. 

Napiš 2 druhy chráněných rostlin:…………………………………………………………………. 

 

2. Živé organismy jsou rozděleny do 3 druhů. Do jakých? 

……………………………………………………  ……………………………………………..  …………………………………… 

 

3. Napiš dva druhy nekvetoucích rostlin. 

……………………………………  ……………………………………………………………….. 

 

4. Napiš aspoň jednu rostlinu jedovatou…………………………………….., 

jednu rostlinu léčivou……………………………………………, jednu rostlinu chráněnou………………………………….. 

 

5. Napiš jména dvou květin, které pěstujeme pro ozdobu doma………………………………………………………… 

…………………………………………. 

 

6. Napiš alespoň 3 jména květin, které pěstujeme pro ozdobu v zahradách……………………………………….. 

……………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Napiš alespoň 3 druhy ovoce a 3 druhy zeleniny, které pěstujeme v  zahradách. 

Zelenina ……………………………………………  ……………………………………………  …………………….. 

Ovoce ………………………………………….  ……………………………………..  …………………………………….. 
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8. Jaké znáš druhy obilí? ………………………………..  …………………………………………….  ……………………………. 

……………………………………………….. 

 

9.Kčemu slouží rostlinám kořeny? ………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Napiš aspoň 3 způsoby, jak se rozšiřují semena rostlin ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 

    Počet chyb:             známka: 

                        1 -2 1 

          3 -4              2 

          5 -6              3 

          7 -8  4 

             9 -10            5    ……………………………………….. 

       Tvoje známka: 


