
Domácí práce 3.A, od 4.5.-7.5.2020 

 

Dobrý den děti, moc Vás zdravím,  

 Duben je u konce a už tu máme květen. Květen začíná státními svátky, hned 1. května 

je „Svátek práce“ (mezinárodní svátek pracujících, který se slaví od roku 1890), takže máme o 

jeden den ve škole méně . Příští týden tomu bude stejně.  

Tento týden si v českém jazyce zopakujeme slovní druhy, zaměříme se na podstatná 

jména. V matematice nás čeká násobení a dělení 10, 100 a připomeneme si převody délky. A 

v prvouce začneme probírat „člověka“.  

Moc Vás všechny zdravím, pozdravujte rodiče, a pokud byste potřebovali s něčím 

poradit, zavolejte mi na telefon. 

  Milena Peroutková  

 

 

MATEMATIKA 

Do školního sešitu si přepiš nebo vystřihni a nalep: 

 

Násobení a dělení 10 

Pokud násobíš číslem 10, připiš za dané číslo do výsledku 0.  

5 . 10 = 50 18 . 10 = 180   99 . 10 = 990   100 . 10 = 1000 

Pokud dělíš číslem 10, u výsledku 0 vždy uber.  

20 : 10 = 2 220 : 10 = 22   650 : 10 = 65   1000 : 10 = 100 

 

Násobení a dělení 100 

Pokud násobíš číslem 100, připiš za dané číslo do výsledku dvě 0.  

5 . 100 = 500  8 . 100 = 800   9 . 100 = 900   10 . 100 = 1000 

Pokud dělíš číslem 100, u výsledku dvě 0 vždy uber.  

200 : 100 = 2  500 : 100 = 5   700 : 100 = 7   1000 : 100 = 10 



Převody délky 

1m = 100cm   1m = 10 dm  1m = 1000 mm   1 km = 1000m 

(1m – 1 metr, 1cm – 1 centimetr, 1dm – 1 decimetr, 1mm – 1 milimetr, 1km – 1 kilometr) 

 

- Pracovní sešit – str. 28 

Nápověda k cv. 1: Čísla v druhé a třetí berušce vynásob podle zápisu, který jsi měl přepsat do 

školního sešitu.  

Nápověda k ostatním cvičením: Viz. zápis ve školním sešitu. 

- Pracovní sešit – str. 29 

Nápověda k cv. 4: 1m = 100 cm. Když převádíme z metrů na centimetry, dvě 0 přidáváme. 

Když převádíme z centimetrů na metry, dvě 0 ubíráme.  

Nápověda k cv. 6: 1 kg = 1000g. (1kg – 1 kilogram, 1g – 1 gram) 

Nápověda k cv. 7: Logické cvičení. Čti pozorně a do tabulky dopiš správná písmenka, 

označující význam.  

- Pracovní listy – Najdeš v příloze. Zopakuj si násobení, dělení a sčítání, odčítání do 

100.  

 

ČESKÝ JAZYK  

- Učebnice – str 53: Slovní druhy 

Vyjmenovat slovní druhy umíte, máte je ode mě zalaminované, jako pomůcku. Zopakujte si 

je. Pošlu Vám v příloze ofocenou stranu z učebnice, přepište nebo nalepte si jí do školního 

sešitu.  

-   Pracovní sešit – str. 30 

Nápověda: Podle tabulky z učebnice na str. 53, doplň 10 slovních druhů k žabičkám (na 

zelené řádky) a správně k nim přiřaď všechna napsaná slova (na černé řádky).  

- Pracovní sešit – str. 31 

Nápověda: Podstatná jména jsou názvy osob, věcí, zvířat, vlastností či dějů. Můžeme si na ně 

ukázat zájmeny, v jednotném čísle: TEN, TA, TO, v množném čísle: TI, TY, TA.     

- Pracovní list – Podstatná jména (najdeš v příloze) 



- Písanka – str. 26 

Pečlivě si přečti zadání a pak vypracuj cvičení.  

- Písanka – str. 27 

Nápověda k prvnímu cv.: Synonymum = slova se stejným významem. Opozitum = slova 

opačného významu.  

Nápověda k druhému cv.: Věty jsou popleteně, špatně napsané. Oprav je.  

Např.: Pravda má krátké nohy. – Lež má krátké nohy.  

- Čítanka:  

Str. 79 – 80: „Nezdařený rybolov“ 

Str. 81: „Čas housat a malovaných vajíček“ 

Str. 82: Básničky: „Přišlo jaro do vsi“, „Pochválen Pán Ježíš“ 

Str. 82 – 83: Příběh s náboženskou tématikou: „ Husí stehno“   

Příběhy si přečti, můžeš je někomu převyprávět a u básniček si řekni, to co jsme se učili (viz.  

zápis z minulého týdne). 

 

PRVOUKA 

- Učebnice str. 63 – 65: Pečlivě si přečti, poté vypracuj:  

- Pracovní sešit – str. 53 

Zápis do sešitu jsem nepsala, protože to důležité si doplníš do pracovního sešitu, který Ti 

zůstane.  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

- Učebnice str. 25 - Pop quiz - číst texty a přiřadit je ke správným obrázkům, číst nahlas 
a přeložit 

- Do slovníčku připsat nové slovíčko - glasses  
- Pracovní sešit str. 25/4 
- Pracovní list v příloze - procvičování slovesa have got 

  

   

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Pracovní list angličtina 3. A: 4. - 7. 5. 

 

Procvičuj si sloveso have got = mít. 

 

Já mám I have got ai hev got  I´ve got aiv got 

Ty máš you have got ju: hev got you´ve got ju:v got 

On má he has got hi: hes got he´s got hi:s got 

Ona má she has got ši: hes got she´s got ši:s got 

Ono má it has got it hes got it´s got its got 

My máme we have got wi: hev got we´ve got wi:v got 

Vy máte you have got ju: hev got you´ve got ju:v got 

Oni mají they have got đei hev got they´ve got đeiv got 

česky    anglicky  čte se anglicky  zkráceně   čte se 

 

Procvičuj věty s he has got/she has got – popisuj obličeje na str. 33 v učebnici. 

Přečti si následující texty a na straně 33 k nim najdi správné obličeje. 

A She has got brown eyes. She has got long brown hair. She´s got little ears. She is happy. 

B He has got green eyes. He´s got short brown hair. He is tired. 

C He has got green eyes. He´s got short white hair. He is old and happy. 

D She has got brown eyes. She´s got long dark hair. She is scared. 

 

Do sešitu přelož tyto věty: 

On má světlé vlasy. 

Ona má malý nos. 

On má brýle. 

Ona má dlouhé hnědé vlasy. 

On má černé vlasy a hnědé oči. 

Ona má modré oči a malé uši. 

 


