
Domácí práce 3.A, od 24. – 30.4.2020  

 

Ahoj děti, moc Vás zdravím,  

Týden utekl jako voda a já pro Vás připravila novou páci na další týden.  

Tento týden se v českém jazyce seznámíme s vyjmenovanými slovy po Z, pro rychlíky, 

dobrovolníky jsem připravila pracovní listy na zopakování všech vyjm. slov. V matematice 

počítáme do 1000, minulý týden jsme si zopakovali zaokrouhlování na desítky, tento týden 

přibereme zaokrouhlování na stovky a nezapomněli jste písemné sčítání a odčítání? 

V prvouce probíráme živočichy, rostliny, rozmanitost přírody, změny podnebí během roku, 

proto pozoruj přírodu, vždy když jsi venku, s rodiči na procházce, to Ti určitě pomůže.  

A pak už jenom trochu anglického jazyku.  Paní učitelka Humlová Vás také moc 
pozdravuje a vzkazuje Vám, abyste v angličtině dělaly to, co zvládnete a čemu rozumíte. Až 
se začnete znovu učit, všechno učivo spolu proberete.  Pokud by se chtěl někdo přeci jenom 
poradit s p. uč. Humlovou, zde je její mejl: bohumila.humlova.seznam.cz 

 
Hodně zdaru!  

   Vaše paní učitelka Milena Peroutková 

 

MATEMATIKA 

Do školního sešitu přepiš nebo si nalep: (nad = si dopiš prosím tečku) 

 

Zaokrouhlování na stovky  

Při zaokrouhlování na stovky se řídíme podle číslice na místě desítek. 

Např.:  538 = 500 46 = 0  683 = 700  175 = 200  912 = 900 

 

- Učebnice – ÚSTNĚ: str. 38, cv. 5, 6 

PÍSEMNĚ: do školního sešitu (datum, označení cvičení, strany): str. 38, cv. 4 , 

cv. 8 (čísla ze cv.3 na str. 37 zaokrouhli na stovky) 

- Pracovní sešit – str. 26 

Nápověda k cv. 2: V pyramidě sečti vždy dvě čísla vedle sebe, výsledek napiš doprostřed nad 

ně (20 + 30 = 50, 30 + 50 = 80). Nezapomeň výsledky zaokrouhlit. 



Nápověda k cv. 5: Vypočítej zadanou slovní úlohu, ústně si můžeš navrhnout další výpočty. 

Nezapomeň: zápis, výpočet, odpověď.  

- Pracovní sešit – str. 27:  

Nápověda k cv. 1: 344 + 12 = 344 + 10 + 2 = 354 + 2 = 356 

Nápověda k cv. 2: 230 + 450 = 230 + 400 + 50 = 630 + 50 = 680 

Nápověda k cv. 3: Pokud Ti nepůjde sestavit druhou pyramidu shora dolů, sestav dvě 

pyramidy zdola nahoru (to je snažší). 

Nápověda k cv. 5: 354 – 25 = 354 – 20 – 5 = 334 – 5 = 329 

- Pracovní list – Písemné sčítání, odčítání do 100.  

 

ČESKÝ JAZYK  

- Naučit zpaměti vyjm. slova po Z: žlutá učebnice str. 47 nebo je máte na zalaminované 

pomůcce od paní učitelky. 

- Do sešitu „Vyjmenovaná slova“ nalepit obrázky, dopsat příbuzná slova – viz. prac. listy. 

- Učebnice – ÚSTNĚ: str. 47, cv. 1, 2, 3, 4.  Str. 48, cv. 6 a cv. „ROZLIŠUJ“ 

 PÍSEMNĚ: do školního sešitu str. 48, cv. 5,7 (nezapomeň datum a označení str., cv.) 

- Pracovní sešit - str. 29 

- Pracovní listy- Pro DOBROVOLNÍKY, RYCHLÍKY procvičování vyjm. slov.  

- Písanka: str. 24, 25 (vypracuj podle zadání)  

- Čítanka:  

Str. 76: Báseň „Ruská říkadla“  

Báseň přečti hlasitě, dej důraz na rozkazovací verše. Zopakuj si: najdi název básně, autora 

básně, spočítej sloky, verše v jednotlivých slokách, najdi rýmy.  

Str. 76 – 79: „Divoké labutě“ 

Převyprávěj pohádku o Mášence a jejím bratříčkovi rodičům či prarodičům. Nepřipomíná Ti 

tato pohádka jinou pohádku? Jakou? Proč?  

 

 

 



PRVOUKA 

 

- Učebnice str. 54, 55  

Zde si přečtete, jak vypadá příroda na jaře, v létě, na podzim, v zimě.  

- Učebnice str. 56  

Zde si můžeš zopakovat učivo, které již znáš.  

- Pracovní sešit – str. 50: V osmisměrce vyhledej různá zvířátka a uvědom si, zapiš, kde 

žijí.  

- Pracovní sešit – str. 51:  

Nápověda k cv. 2: viz učebnice str. 57 

Nápověda k cv. 3: Viz učebnice str. 58 (obrázek doplň podle obrázku „U vody“) 

Nápověda k cv. 4: viz učebnice str. 61, 62 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

- Učebnice str. 25 - číst text písničky, přiřadit k němu obrázky 

nová slovíčka (long, short, blond, dark) zapsat do slovníčku - výslovnost a český význam 

najdete v seznamu slovíček nebo ve slovníčku v prac. sešitě 

na YouTube najdete videa se slovíčky (zadejte face vocabulary), kde si můžete nacvičit 

správnou výslovnost 

- Pracovní sešit - str. 25/3 

časování slovesa have got a další úkoly - viz. pracovní list 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



  


