
Domácí práce 3.A, od 25.5. – 29.5.2020 

 

Zdravím Vás, milé děti, 

Už se na některé z Vás, kteří nastoupí v pondělí  25.5. do školy moc těším.   

Ráda bych Vás (ty, kteří do školy nastoupí) informovala o důležitých informacích. 

Naše třída 3.A bude mít příchod do školy v 7:50 hodin, zadním vchodem, kde si Vás 

vyzvednu osobně (buďte dochvilní). Na obličeji budete mít roušku a druhou roušku budete 

mít v igelitovém sáčku v ruce (tu mi ukážete). Dopolední blok (výuka) bude probíhat v třídě 

3.A do 11:30 hodin. Po obědě někteří z Vás půjdou domů, pro ostatní je připraven odpolední 

blok (družina). Zde s Vámi bude jedna paní vychovatelka, která Vás předá odpoledne 

rodičům nebo pošle samotné, ve stanovený čas, který rodiče vyplní do přihlášky. Standartní 

výuka podle rozvrhu probíhat nebude, budeme pokračovat v rámci distanční výuky .    

Vy, kteří do školy 25.5. nenastoupíte, prosím rodiče, aby mi 21.5 nebo 22.5. od 8-11 

hod. přinesli ke kontrole pracovní sešity z matematiky nebo z českého jazyka (pokud chcete 

přineste oba), vypracované pracovní listy a žákovské knížky. Dne 25.5. nebo 26.5. si přijďte 

pracovní sešity vyzvednout, přineste ke kontrole ten PS, který jste mi předešlý týden 

neodevzdali a PS z prvouky. Děkuji . 

Tento týden jsem pro Vás připravila z matematiky „Násobení a dělení násobků 10 

jednociferným číslem“ a procvičování probraného učiva na pracovních listech. Z českého 

jazyka si zopakujeme slova ohebná, poté se zaměříme na příslovce. V prvouce si povíme 

něco o zdraví člověka.  

Moc Vás všechny zdravím . 

      Milena Peroutková 

 

   

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

- Pracovní sešit str. 30:  

Téma: „Násobení násobků 10 jednociferným číslem“ 

Učili jsme se násobení 10. Toto je podobné, při násobení používáme malou násobilku a 0 se přidává.  

Počítej cvičení v tomto pořadí cv. 4, 6, 7, 1, 2, 3, 5:   

Nápověda k cv. 4:  7 . 20 = 140 

(použij malou násobilku: 7 . 2 = 14, za číslo 14 připiš 0od čísla 20) 

Nápověda k cv. 6: K této slovní úloze se ti vejde písemně pouze výpočet a odpověď (zápis – ústně).   

Nápověda k cv. 7: Pravidla pro počítání se závorkami: Nejprve vypočítej příklad v závorce, pak 

pokračuj dál.  Např.: (6 . 80) + 300 = 480 + 300 = 780 

Nápověda k cv. 1, 2: U slovní úlohy píšeme zápis, výpočet, odpověď.  

Nápověda k cv. 3: Pod číslo 50 napiš pozpátku násobky 5 (50, 45, 40,…). Pod číslo 60 napiš násobky 6 

pozpátku.  

- Pracovní sešit str. 31:  

Téma: „Dělení násobků 10 jednociferným číslem“ 

Učili jsme se dělení 10. Toto je podobné, při dělení používáme malou násobilku a 0 se ubírá. 

Začni cvičením 3.  

Nápověda k cv. 3:  810 : 9 = 90 

  (použij malou násobilku: 81 : 9 = 9, za číslo 9 připiš 0 od čísla 810) 

Nápověda k cv. 1, 6: K těmto slovním úlohám se ti vejde písemně pouze výpočet a odpověď (zápis – 

ústně).   

Nápověda k cv. 2: Nad cv. 2 se zamysli, vypočítej ústně.  

Nápověda k cv. 5: U slovní úlohy píšeme zápis, výpočet, odpověď. 

- Pracovní listy: Najdeš v příloze.  

Zopakuj si porovnávání do 1000, zaokrouhlování na desítky, na stovky a sčítání, odčítání do 1000. 

 

PRVOUKA 

- Učebnice str. 69, 70.  

- Pracovní sešit str. 55 



ČESKÝ JAZYK  

Ohebné slovní druhy jsou slova, která můžeme skloňovat nebo časovat (ohýbat, měnit jejich tvar). 

Patří mezi ně: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky (skloňují se) a slovesa (časují se). 

Neohebné slovní druhy jsou slova, která nemůžeme skloňovat ani časovat (nemění svůj tvar).  

Patří mezi ně: příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce.  

- Pracovní sešit str. 36:  

Nápověda k cv. 2, 4: Slovní druhy značíme číslicí, podle pořadí, na kterém se nachází.  

- Pracovní sešit str. 37: 

Příslovce jsou slova, která odpovídají na otázky: Jak? Kdy? Kam? Kde?  

Pozorně čti zadání u všech cvičení.  

Nápověda k cv. 2: Slovní druhy značíme číslicí, podle pořadí, na kterém se nachází.  

- Pracovní list. Najdeš v příloze.  

 

- Čítanka:  

Str. 95: „Čas ukukaných kukaček“  

Str. 96: Báseň „ Návrat“ 

Tuto báseň se nauč zpaměti. Nahlas, pomalu přednášej.   

Str. 96: Báseň „Jak se kupují jarní boty“  

Str. 97 – 98: „Jaro“  

Pozorně si přečti příběh. Sám svými slovy řekni, co víš o jaru.  

Str. 98: Báseň „ Datel“   

 

 

ANGLICJÝ JAZYK  

 
- Slovíčka – procvičovat z nové lekce (rodina) 
- Učebnice str. 28 celá 
- Pracovní sešit str. 28 celá 
- Pracovní list v příloze 

 



 

 

  



 

 

 



 

 


