
Domácí práce 3,.A, od 1.6. - 5.6.2020 

 

Dobrý den, moji žáčci, 

 

S některými z Vás se již setkávám ve škole a společně děláme zadanou domácí práci. 

Stihneme toho mnohem víc, procvičit si probranou látku během uzavření školy aj. 

Vy, kteří jste zůstali doma, pokračujte dál v úkolech, tak jak jste zvyklí.  Ve škole 

jdeme podle stejného plánu, doufám, že všichni pracujete. Někteří z Vás už mi práci ke 

kontrole přinesli, od některých jsem se dosud žádné odezvy, domácí práce nedočkala . 

Doufám, že se dočkám . Rodiče prosím, aby po mém kontaktování vyzvedli zkontrolované 

pracovní sešity, listy aj. co nejdříve, abyste mohli dál pracovat a práce se Vám nehromadila.   

Tento týden nás v matematice čeká dělení se zbytkem, tak si pořádně dopilujte malou 

násobilku, bez té se neobejdete. V českém jazyce pokračujeme ve slovních druzích, tentokrát 

se zaměříme na předložky, spojky a částice. A v prvouce? Napíšeme si opakovací test.  

Moc Vás zdravím .  

     Milena Peroutková     

 

MATEMATIKA 

Zopakuj si pořádně malou násobilku, samozřejmě i dělní. Používá se téměř všude, při 

násobení, dělení 10, 100 aj. a nyní jí začneme používat při dělení se zbytkem. Jedná se o 

celou malou násobilku: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 „Tu musíš umět, jako když bičem mrská“.  

 

- Pracovní listy: Najdeš v příloze.  

Zopakuj si násobení, dělení a sčítání, odčítání do 1000.  

 

Do školního sešitu si přepiš nebo vystřihni a nalep: 

DĚLENÍ SE ZBYTKEM 

Určitě jste se s dělení se zbytkem setkali.  

Příklad: Máš 7 bonbónů a chceš je rozdělit mezi dvě děti. Každý dostane 3 bonbóny a jeden 

bonbón ti zbyde. A to je ten zbytek. 

Příklad: Při tělesné výchově chceš rozdělit 17 dětí do třech skupin. Do každé skupiny dáš 5 

dětí a dvě děti ti zbydou = zbytek.     

  



17 : 3 = 5 (zb. 2) 

      Dělenec             dělitel neúplný podíl    zbytek 

Můžeme provést zkoušku: 3 . 5 + 2 = 17  

Pozor: Zbytek musí být vždy menší než dělitel!  

 

- Pracovní sešit str. 32 

- Pracovní sešit str. 33 

 

ČESKÝ JAZYK  

Předložky jsou slova, která stojí před podstatnými a přídavnými jmény, zájmeny či 

číslovkami: před, za, po, v, k s, z, na, u, do, bez, přes, pode, nade, ve, nad aj.  

Spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty: a, i, ale, nebo, ani, proto, protože, však, 

avšak, jestliže aj.  

Částice jsou slova, která uvozují věty = stojí na začátku věty: ať, nechť, kéž, prý aj.  

- Pracovní sešit str. 38 

- Pracovní sešit str. 39 

- Pracovní list: Najdeš v příloze.  

 

- Čítanka:  

Str. 99: Báseň „Žába na suchu“ 

Str. 100: Básně „Metro pro krtky“ a „Tluče bubeníček“  

Str. 101: Báseň „Za horama svítá“  

Str. 102: Báseň „ Šli červotoči do houslí“  

U básniček si zopakuj, to co jsme se učili: Přečti název básně, autora básně, řekni, z kolika 

slok se básně skládají, z kolika veršů se sloky skládají, najdi v básních rýmy.   

Str. 99 – 100: „ Jak závodil slimák s liškou“  

Str. 101 – 102: O pyšné fazoli“  

Vyber si jeden z těchto dvou příběhů a udělej zápis do sešitu čtení: Název příběhu, autor, 

stručný děj a ilustrace (obrázek od Tebe).  

NAPIŠ A ODEVZDEJ KE KONTROLE ČTENÁŘSKÝ DENÍK Z PŘEČTENÉ KNIHY, ZA OBDOBÍ 

BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN.  

 



PRVOUKA 

- Pracovní sešit str. 49 

Opakovací test: doplň písemně.  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

- Učebnice - strana 29 číst básničku, how many znamená kolik (viz příloha) 
                                         číst věty v bublinách 1 - 6, poznej, kdo je říká (obrázek ti pomůže) 

- Pracovní sešit strana 29 
- Pracovní list v příloze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



How many = kolik 3. A 

how many (čti hau meni) = kolik 

ptáme se: How many brothers have you got? = Kolik máš bratrů? 

Odpovídáme: I´ve got one brother. = Mám jednoho bratra. 

I´ve got two brothers. = Mám dva bratry. 

I haven´t got a brother. = Nemám bratra. 

Odpověz podle pravdy: 

How many brothers have you got? 

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

How many sisters have you got? 

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

How many pets have you got? 

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

How many friends have you got? 

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

How many bags have you got? 

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

Piš anglicky: 

pět knih = …........................................... tři psi = …................................................. 

čtyři chlapci = …....................................... dvě kočky = …........................................... 

tři bratři = …............................................... deset tužek = …........................................... 

dvě sestry = …............................................ šest králíků = ….......................................... 

Když je něčeho mnoho, říkáme lots of (čti, jak se to píše): 

hodně hraček = lots of toys   hodně barev = ….............................................................. 

hodně dětí = lots of children  hodně židlí = …................................................................ 

přelož: hodně kamarádů = …..................................................................................................... 

hodně zvířat = …............................................................................................................ 

hodně oken = …............................................................................................................... 


