
Dom. práce 3.A, od 8.6 – 12.6.2020 

 

Přeji Vám krásný sluneční den, moji žáčci ,  

 Už máme začátek června za sebou, což znamená, že se blíží konec školního roku. 

V českém jazyce procvičujeme především vyjmenovaná slova a slovní druhy a tento týden se 

seznámíme se stavbou věty jednoduché. V matematice už nám toho také moc nechybí 

probrat, tento týden nás čeká „Násobení dvojmístných čísel jednomístným číslem“. A 

v prvouce už budeme jenom opakovat . Z anglického jazyka Vám paní učitelka Humlová 

také něco posílá a všechny moc pozdravuje .   

Jako přílohu Vám posílám dopis od pana ředitele Mgr. Martina Petruse (ředitel ZUŠ 

Horažďovice). Zájemci o studium v ZUŠ Horažďovice se mohou přihlásit .  

 Moc zdravím hlavně ty, kteří jsou doma. 

       Milena Peroutková 

 

MATEMATIKA 

- Pracovní listy: Najdeš v příloze.  

Procvič si dělení se zbytkem a zopakuj si písemné sčítání, odčítání dvouciferných čísel (příští 

týden se pustíme do písemného sčítání a odčítání trojciferných čísel ).  

Do školního sešitu si přepiš nebo vystřihni a nalep:  

Násobení dvojmístných čísel jednomístným číslem 

Nejprve jednomístným činitelem vynásobíme desítky, potom jednotky a nakonec tato čísla 

sečteme.  

3 . 27 = (3 . 20) + (3 . 7) = 60 + 21 = 81 

- Pracovní sešit str. 34 

Nejprve vypočítej cvičení 2, poté ostatní cvičení.  

- Pracovní sešit str. 36: cv. 8, 9, 10, 11 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 

Citoslovce jsou slova, která vyjadřují pocity, nálady nebo označují různé zvuky: mňau, brum, 

mé, cink, prásk aj.  

- Pracovní sešit str. 40 

Ve cvičení 6, jsou omylem natištěná tato slova 2x: námaha, četba, hmyz, kůň. Můžeš, je 

v druhém řádku škrtnout.   

Do školního sešitu si přepiš nebo vystřihni a nalep:  

VĚTA – větou vyjadřujeme svou myšlenku.  

Podle počtu sloves ve větě rozlišujeme:  

1. Větu jednoduchou VJ – obsahuje jedno sloveso 

2. Souvětí S – osahuje dvě a více sloves 

Stavba věty jednoduché  

- Slova jsou ve větě tvořená podle určitých pravidel (aby věta měla smyl, aby byla 

srozumitelná). Např.:  Co je správně? (podtrhni červeně) 

V sobotu pojedeme na výlet do Prahy.   Prahy pojedeme na výlet v sobotu  

Věty jednoduché:  

1. Základní: Maminka šije. Tatínek pracuje. Bude pršet. Pojedeme na výlet.   

2. Rozvinutá: Maminka mi šije jarní šaty z plátna. Tatínek hodně pracuje v garáži. Zítra i 

pozítří bude pršet celý den. Za týden pojedeme na krásný výlet na Šumavu.  

Ve větách určujeme základní skladební dvojice (ZSD).  

ZSD se skládá z přísudku = sloveso v určitém tvaru a z podnětu = podstatné jméno nebo 

zájmeno v 1. pádu.           

Určování ZSD:   Maminka šije nové šaty.  

Kdo, co šije nové šaty? Maminka = podnět  Co dělá maminka? Šije = přísudek  

ZSD je: maminka - šije  

Podnět (podst. jméno) podtrhneme rovnou čárou podle pravítka a přísudek (sloveso) 

podtrhneme vlnovkou, tato dvě slova spojíme, znázorníme nad nimi – ZSD (viz. uč. str. 16)  

Stejným způsobem hledáme ZSD ve větě základní, v rozvinuté i v souvětí. V souvětí, v každé 

větě – ve větě první (V1), v druhé větě (V2) atd.  



- Pracovní sešit str. 41: Stavba věty jednoduché 

Nápověda k cvičení 5: Napiš pouze základní skladební dvojice. Ostatní skladební dvojice 

nepiš, naučíme se ve 4. třídě.   

- Čítanka 

Str. 103: Báseň „Já mám koně“  

Str. 103 – 104: „Heidi, děvčátko z hor“ 

Str. 105: „Čas třešní a voňavé louky“ 

VYPRACOVANÝ ČTENÁŘSKÝ DENÍK PŘINES KE KONTROLE! 

 

PRVOUKA 

- Pracovní sešit str. 56, 57:  

„Velké opakování“ 

Zopakuj si, doplň vše, co si se ve 3. třídě v prvouce naučil.  

- Učebnice str. 71: „Náměty k opakování“ 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

- Učebnice číst texty str. 30, číst věty vedle textů - rozhodni, jestli jsou pravdivé 
- Pracovní sešit str. 30  

Máte vypracovat to, co budete vědět, celou tuto lekci aj. s Vámi paní učitelka projde  
ve 4. třídě. 
  

 

 

  

 

  

 

 

 



Vážení rodiče, milí žáci, 

obracíme se na Vás touto cestou s informacemi o možnosti studovat na Základní umělecké škole 

v Horažďovicích. Jarní situace nám neumožnila uskutečnit vystoupení a náborové akce, a proto se na 

Vás obracíme touto cestou. Na přiloženém letáku se můžete podívat na naši nabídku. Pokud máte 

zájem o studium některého našeho oboru, stačí jediné - vyplnit přihlášku na: www.izus.cz. My si Vás 

pozveme na talentovou zkoušku, na které nám předvedete svůj talent. Na talentovou zkoušku je 

nutné mít s sebou roušku (kvůli pohybu ve společných prostorách školy) a vyplněné čestné prohlášení 

pro žáka i jeho doprovod.  

 

Více informací můžete získat na telefonu: 739 514 100 nebo mailem: zushd@seznam.cz. 

 

Těšíme se na Vás, naše nové žáky. 

 

Jménem ZUŠ Horažďovice 

Mgr. Martin Petrus 
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