
Domácí práce 3.A, od 3.4.-16.4.2020 

 

Hezký den, moji žáčci,  

 Opět jsem pro Vás připravila nové úkoly na další týden. Pokud byste měli s něčím 

problém, ať mi rodiče zavolají, ráda jim poradím. Snažím se Vám dát k některým úkolům 

radu, aby bylo jejich zvládání snadnější. Když si přesto nebudete vědět rady, vše dořešíme 

společně ve škole, až se sejdeme.  

 Úkoly máte zadané z matematiky, českého jazyka, prvouky a z anglického jazyka. 

Z výtvarné výchovy, pracovní činnosti můžeš kdykoliv namalovat nebo vyrobit něco s jarní 

tématikou, třeba nějaké zvířátko nebo jarní květinu pro maminku, tatínka nebo prarodiče. 

Není to povinné, ale pokud se Ti něco podaří udělat z těchto předmětů, přineseš mi práci 

ukázat, určitě si zasloužíš jedničku s hvězdičkou. Nezapomeň i na tělesnou výchovu. Pokud to 

bude trochu možně, proběhni se okolo domu, na zahradě nebo se dojdi projít s rodiči do 

přírody. Kdo sleduje televizní pořad na ČT2 „UčíTelka“, určitě se s chutí zapojí do pohybové 

aktivity nebo si můžeš sám udělat krátkou rozcvičku, kterou už určitě znáš nazpaměť z hodin 

tělesné výchovy. A informatika? Ti z Vás, kteří máte možnost pracovat na počítači, pracujete 

v programech, které jsem Vám na procvičení poslala, tak si počítačové dovednosti určitě 

procvičíte. A Vy ostatní vše doženete, až se zase sejdete s panem učitelem.   

 Ještě se Vám pochlubím s radostnou novinkou, která naší rodinu v těchto nelehkých 

dnech potkala: Jsem už babičkou. Mé dceři Milence se 26.3.2020 narodil syn Kryštůfek.  

 Od  čtvrtka 9. dubna do 13. dubna byste měli mít velikonoční prázdniny. Práci navíc 

na tyto dny Vám přidávat nebudu, užijte si prázdniny, odpočiňte, kdo nestihl něco dodělat, 

tak si dodělá… Upečte s mamkou beránka nebo bochánky, obarvěte vajíčka nebo si něco 

hezkého velikonočního, jarního vyrobte, namalujte. „Bohatou pomlázku“. 

 Nezapomeňte se koukat na televizní pořad „Učí Telka“, zopakuješ si to, co už znáš a 

třeba se něco nového i naučíš.  

 

 Moc Vás všechny zdravím a brzy se těším na shledanou. 

Vaše paní učitelka Milena Peroutková 

   

 

 

 



MATEMATIKA 

- Pracovní sešit – str. 22 (celá strana) 

Rada k cv. 1: 190 + 40 = 190 + 10 +30 = 200 + 30 = 230 

- Pracovní sešit – str. 23 (celá strana) 

Rada k cv. 1: 130 – 80 = 130 – 30 – 50 = 50 

Rada k cv. 2: Logické myšlení. Pozorně čti.   

- Učebnice  

Do školního sešitu: Vždy napiš nejdříve datum, na další řádku označ cviční a stranu. Poté 

přehni stranu na půl a budeš psát příklady do dvou sloupců jako ve škole.  

Str. 42, cv. 19 a str. 43, cv. 1 

Pro šikulky: Zadání z matematického klokana najdete na stránkách: www. matematickyklokan.net 

 V příloze zasílám odkaz na „Matematiku doma na PC pro všechny žáky“.  - Dobrovolné. 

 

ČESKÝ JAZYK  

- Pracovní sešit – str. 24 (celá strana) 

cv. 1, 4: Nepřepisuj do školního sešitu 

- Pracovní sešit – str. 25 (celá strana) 

cv. 2: Nepřepisuj do školního sešitu 

cv. 4. Nepřepisuj do školního sešitu. Dřeviny podtrhni hnědou pastelkou, byliny – zelenou 

pastelkou (podle pravítka) 

- Žlutá učebnice:  

Ústně: str. 44, cv. 2, str. 45 cv. ROZLIŠUJ! 

Písemně, do školního sešitu (nezapomeň na datum a označení str. a cvičení): str. 43, cv. 9 

Na str. 112, 113 jsou vhodné diktáty, které Ti může nějaký dospělý nadiktovat. 

- Písanka:  

str. 20 – Římské číslice (viz školní sešit z matematiky – už jsme probírali) 



str. 21 – cv. 1 : alespoň 3 slova na každou řádku. (1. řádka – druhy psů, 2. řádka – druhy 

ptáků, 3. řádka – dom. zvířata, 4. řádka – volně žijící zvířata, 5. řádka – druhy ryb)   

str. 21, cv. 2: citově zabarvená slova = zdrobněliny (Jana = Janička) 

str. 21, cv. 3: alespoň 2 rýmy (liška – šiška) 

- Čítanka:  

Oba příběhy si přečti a z jednoho zapiš zápis do sešitu na čtení (viz. zápisy v  sešitu) 

str. 69: „Slon a mravenec“ /Daisy Mrázková/ 

str. 71: „Strado & Varius“ /Martina Skala/ 

 

PRVOUKA 

- Pracovní sešit: str. 45, 46 (celé strany) – viz učebnice str. 48-50 

Zápis (místo výkladu učitele) si vlep do sešitu na prvouku nebo přepiš.  

 

ANGLICKÝ JAZYK  

- Učebnice:  str. 24 - nová slovíčka - říkat, ukazovat na obrázku, zapsat do 
slovníčku (výslovnost a český překlad najdete na svých seznamech slovíček nebo 
ve slovníčku na konci prac.  sešitu) - eye, nose, ear, mouth, face, hair 

- Pracovní sešit:  str. 24/1 
- Do sešitu nakreslit a popsat obličej 
- Pracovní list v příloze - opakování zvířata a čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRVOUKA 

 

Stavba těl živočichů 

1. Obratlovci - mají kostru, páteř je složená z obratlů 

a) Ryby – žijí pouze ve vodě, tělo pokrývají šupiny, dýchají žábry (pstruh) 

b) Obojživelníci – žijí ve vodě i na souši (žáby) 

c) Plazi – tělo mají pokryté šupinami (želvy, hadi, ještěrky, krokodýli) 

d) Ptáci – tělo mají pokryté peřím, pohybují se pomocí křídel, místo zubů-zobák (kos) 

e) Savci – mláďata sají od samice mateřské mléko (pes). Mezi savce patří i člověk. 

2. Bezobratlí – nemají kostru složenou z kostí. Dýchají vzdušnicemi. 

Hmyz – přes milión různých druhů (brouci, mravenci, včely, motýli), mají 6 nohou 

 

 

Matematika doma na PC pro všechny žáky 

From: Mgr.Petr Šášek [mailto:psasek@post.cz]ho 
Sent: Saturday, March 28, 2020 11:31 AM 
To: zsblatenska@horazdovice.cz 
Subject: Matematika doma na PC pro všechny žáky 

  

Dobrý den vážení přátelé soutěže Speedmat, 
zajisté v této době dostávají Vaši žáci v matematice "domácí cvičení" a Vy je můžete motivovat v jejich 
domácí aktivitě. Učivo v soutěži je rozděleno do 24 kategorií podle věku pro žáky 2.-.9. ročníku ZŠ.  
     Všichni žáci v ČR mohou nyní ukládat do soutěže svoje výsledky i z domácích počítačů. Je jedno, 
zda škola má licenci, jestli už její platnost skončila nebo jste v soutěži noví. 
Žák může získat diplomy v plném rozsahu, jako kdyby pracoval v budově školy. Toto platí do zahájení 
běžné výuky po odvolání antivirových omezení. 
 
1. Co má žák či jeho rodiče udělat? 
nainstalovat si na domácí počítač zdarma testovací program, potrénovat a začít ukládat výsledky 
2. Může žák doma jen trénovat a procvičovat? 
účast v soutěži není nutná ani povinná 
3. Co dále po skončení karantény? 
můžete se rozhodnout pro pokračování za standartních podmínek 
4. Může si kantor učivo vyzkoušet jako žák? 
ano, zápisy typu "pokus, test, zkouška......" jsou 1x denně promazávány 

 
Testovací program a vše důležité je na webových stránkách:  

www.speedmath.eu 

 

 

mailto:psasek@post.cz
http://speedmath.eu/index.php?jazyk=cz

