
Domácí práce 3.A, od 27.3.-2.4.2020 

 

Dobrý den, moji žáčci,  

připravila jsem pro Vás nové domácí úkoly na další týden. 

Vypadá to, že se ve škole hned tak neuvidíme, proto je na nás všech, abychom vše 

zvládli co nejlépe.  Vy jste nyní doma a práci, kterou bychom za normální situace zvládli 

společně ve škole, musíte zvládnout s pomocí rodičů doma. Děti, uvědomte si, že nemáte 

„prázdniny“ (ty Vám začínají až 1. července), ale „studijní volno“. To znamená, že máte volno 

na to, abyste studovali v době volna doma. Vypadá to, že je toho moc, ale pokud denně část 

práce uděláte, nebudete ji odkládat, tak se Vám nebude práce hromadit a vše v klidu 

zvládnete. Za zadané domácí práce, které vypracujete, budete hodnoceni.   

U zadaných cvičení v MA, ČJ, PRV čtěte pozorně, pečlivě zadání. V pracovních sešitech 

vždy vypracujte celé strany, k některým cvičením Vám posílám radu, vysvětlení.  

Doporučuji Vám podívat se každý den od 9-12 hodin na pořad „UčíTelka“ na ČT2 

(dívej se na 2. - 4. třídu). 

 

Zde máš vhodné odkazy k procvičování:  

www.onlinecviceni.cz  

www.skolakov.eu  

www.naucsepsat.cz  

http://rysava.websnadno.cz/3rocnik---odkazy.html 

  

Dávejte na sebe pozor, ať se zdraví zase všichni shledáme.   

 

     Vaše paní učitelka Milena Peroutková.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.skolakov.eu/
http://www.naucsepsat.cz/


MATEMATIKA 

- Pracovní sešit – str. 19    

Rada k cv. 1: Vysvětlení k pochopení: (295 rozděl na 290 +5) 

295 + 5 = 290 +(5 + 5) =290 + 10 = 300 

Rada k cv. 3: Začni 2 větou, následuje 1 věta, poté 3 věta, pak 4 věta.  

Rada k cv. 4: Na číselné ose vyznač čísla: 598 a 899, poté výsledky. 

- Pracovní sešit – str. 20:  

Rada k cv. 1: Vysvětlení k pochopení: (200 rozděl na 190 a 10) 

200 – 4 = 190 + (10 – 4) = 190 + 6 = 196    

Rada k cv. 2, 5: U slovních úloh vždy pište: ZADÁNÍ, VÝPOČET, ODPOVĚĎ 

Rada k cv. 3: Vyznačuj na čís. ose – viz. str.19 

- Pracovní sešit – str. 21:  

Rada k cv. 2: TABULKA – odečítej od Kačenky odznaků – počet odznaků Oldy (403 - 397 = 6) 

Rada k cv. 5 – poradí rodiče, popř. najdete na internetu. 

- Učebnice (modrá, 1. díl) 

Do školního sešitu – str. 40, cv. 9, 10, 11: U slovních úloh pište: ZADÁNÍ, VÝPOČET, ODPOVĚĎ 

 

PRVOUKA 

ŽIVOČICHOVÉ – učebnice str. 46,47 (přečti si).  

Zápis si vystřihni, vlep nebo přepiš do školního sešitu na PRV. 

- Pracovní sešit – str. 43, 44:  

Rada: Než začneš vypracovávat druhou část na str. 43 a str. 44, nejprve si nakopíruj str. 44. 

Poté teprve vystřihni str. 43 (sovu, myš, klas) a nalep potravinový řetězec podle pokynů, 

zadání. To samé udělej s nakopírovanou stranou – rozstříhej, nalep potravinový řetězec lva a 

medvěda. Do školního sešitu na PRV na novou stranu napiš nadpis: Potravinový řetězec, 

pod nadpis nalep tato tři zvířátka. 

- Pracovní list: HODINY: Napište čas, který jednotlivé hodiny ukazují. 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK  

- Naučit zpaměti vyjm. slova po V: žlutá učebnice str. 44 nebo je máte na zalaminované 

pomůcce od paní učitelky.   

Ve žluté učebnici se podívej na str. 44, 45: ústně si vysvětli s mamkou nebo taťkou význam 

příbuzných slov ve cv. 2, str. 44 a cv. 3, str. 45. Pozorně si přečtěte a vysvětlete tabulku 

„ROZLIŠUJ“ na str. 45  

- Do sešitu „Vyjmenovaná slova“ nalepit obrázky, dopsat příbuzná slova, dolepit výjimky – 

viz. prac. listy.   

- Pracovní sešit: str. 21, 22, 23 

- Písanka – str. 16, 17 

- NEZAPOMÍNEJ ČÍST:  

Čítanka: str. 67 – Čarodějův klobouk, str. 69 – básničky: H – CH, Rybo, rybko, kde ty spíš?  

Mamce nebo taťkovi řekni to, co se ti v přečteném příběhu líbilo a vše co víš o básničce 

(najdi nadpis, autora básně, spočítej sloky, verše, co to je verš?, pokud je v básničce rým, 

najdi ho)  

V českém jazyce píšeme (přepisy, opisy, diktáty), čteme, povídáme si. Nezapomeň si 

alespoň 1krát týdně napsat diktát (5 – 6 vět).  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Pracovní sešit - číst str. 62/2, do školního sešitu nakreslit sebe a napsat podobný text o sobě 

Slovníček - napsat názvy států ze str. 62 - 63 v pracovním sešitě 

Opakovat a procvičovat - sloveso to be, Where are you from ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PRVOUKA 

 

ŽIVOČICHOVÉ 

Společné znaky živočichů:  

1. Dýchají – vdechují kyslík, vydechují oxid uhličitý 

2. Rozmnožují se – samec, samice 

Někteří živočichové  - rodí živá mláďata (pes) 

- jiní snášejí vejce, ze kterých se mláďata líhnou (slepice, želva, ještěrka) 

3. Rostou a vyvíjejí se – mění se v dospělého jedince 

4. Přijímají vodu a potravu  

Každý živočich je součástí potravinového řetězce (kočka uloví myš, myš pojídá obilí). 

5. Reagují na změny teploty prostředí  

- Letní spánek – hlemýždi (v době veder) 

- Stav strnulosti – netopýr (v zimě) 

- Zimní spánek (ježci, veverky) 

- Někteří ptáci odlétají do teplých krajin (vlaštovky, čápy) 

- Někteří živočichové přezimují – zhoustne jim srst, peří (zajíci, vrabci, lišky) 

6. Pohybují se ve svém okolí, vnímají smysly - zrakem, sluchem, čichem, hmatem, chutí 

- Pohybují se různým způsobem – chodí (divočák), plazí se (had), plave (pstruh), létá 

(orel) 

7. Vylučují – oxid uhličitý (při dýchání) 

- Zbytky potravy v podobě trusu 

- Vodu v moči a potu    


